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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001077409
Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect (2021 : Rīga, 
Latvija). Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect : internatio-
nal scientific conference, March 12-13, 2021 : proceedings of the conference. — 
Riga : Baltija Publishing, 2021. — x, 248 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
26-050-6 (brošēts).
UDK	 001(062)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001085820
Bole, Dace. Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; re-
cenzenti: PhD Mária Kováčová, Dr.phil. Velga Vēvere. — Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2022. — 99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 20 cm. — (Uzņēmējdarbības 
bibliotēka ; Nr. 76). — Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-543-34-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija izstrādāta uz autores promocijas darba „Darbinieku garīgā lab-
klājība un vērtīborientētas personāla vadības sistēmas ieviešana un lietošana Latvijas uzņēmu-
mos” bāzes. Tās mērķis ir izvērtēt vērtīborientētas personāla vadības un darbinieku garīgās lab-
klājības mijattiecību aktuālo praksi Latvijas uzņēmumos un atklāt darbinieku garīgo labklājību 
sekmējošo sistēmu un tās modeli, kā arī ieviešanas uzdevumus, principus un kritērijus.

UDK	 005.962

Kopkataloga Id: 001086127
Interdisciplinary Skills for Cooperation and Conflict Management : collection 
of articles / reviewers: Inese Druviete, Ketevan Iremashvili, Ruslana Havrylyuk ; 
edited by Dana Rone, Ivita Kīsnica, Kristīne Tihanova ; introduction: Dana Rone, 
Kristīne Tihanova. — [Rīga] : Turiba University, [2022]. — 287 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-543-35-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienās jebkuras jomas profesionālim ir svarīga komunikācija, komandas 
darbs, sadarbība, darba ētika, konfliktu vadīšana. Šīs ir starpnozaru prasmes, ko reizēm sauc arī 
par „mīkstajām prasmēm” (Soft skills). Lielākā daļa šo prasmju cilvēkam piemīt, bet nav viņam 
tieši mācītas — tās veidojušās pieredzes laikā. Grāmata ir rakstu krājums, ko projekta ietvaros iz-
strādājuši partneri no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Austrijas, Polijas un Nīderlandes universitātēm. 
Grāmatas otrajā daļā ir vingrinājumi individuālajam darbam un grupām.

UDK	 005.57(082)+005.59(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086127


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 9, 1.–15. maijs

2

Kopkataloga Id: 001087561
Interdisciplinary Skills for Cooperation and Conflict Management : collection 
of articles / reviewers: Inese Druviete, Ketevan Iremashvili, Ruslana Havrylyuk ; 
edited by Dana Rone, Ivita Kīsnica, Kristīne Tihanova ; introduction: Dana Rone, 
Kristīne Tihanova. — [Rīga] : Turiba University, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(257 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,47 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā iz-
devuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
9789934543357 (kļūda).
UDK	 005.57(082)+005.59(082)

Kopkataloga Id: 001076917
Security-Oriented Development Innovative-Investment Manufacture : mono-
graph = Безпекоорієнтований розвиток інноваційно-інвестиційного ви-
робництва : монографія / V.I. Zakarchenko, S.V. Filyppova, M.M. Merkulov, L.V. 
Shyriaieva, D.O. Melnychenko ; Odessa Polytechnic State University. — Riga : Bal-
tija Publishing, 2021. — viii, 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Virstitulā arī: Ismail State Humanitarian University, Odessa National Maritime 
University. — Bibliogrāfija: 78.-79. lpp. — Teksts angļu valodā, paralēlā titullapa 
un saturs arī ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-26-067-4 (brošēts).
UDK	 005.591.6

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001087118
Dinozauri pret pūķiem : krāsošanai izvēlies savus noteikumus : krāsošanas al-
bums radošo spēju attīstībai. — Rīga : RAFFA, 2022. — 25 nenumurētas lp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087174
Kas patīk ponijam? : ar dažādiem taustes elementiem / [ilustrācijas]: Gabriel 
Cortina ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 10 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: What Does Pony Like?. — ISBN 978-9934-27-047-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzzini, kas ponijiem rada vislielāko prieku! Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi 
daudz sirsnīgu zīmējumu un aizraujošu taustes elementu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087292
Ledus sirds / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Krāso ar Olafu!. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen Colouring Book. — ISBN 978-
9934-27-121-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus iemīļotos krāsošanas piederumus un dodies jaunā piedzīvoju-
mā kopā ar sirsnīgo sniegavīriņu Olafu un viņa draugiem!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087561
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087292
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Kopkataloga Id: 001087114
Minecraft krāsošanai : izvēlies savus noteikumus : krāsošanas albums radošo 
spēju attīstībai. — Rīga : RAFFA, 2022. — 24 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 16×24 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Krāsošanas albums paredzēts bērnu radošo iespēju attīstībai. Tajā bērns at-
radīs savus iecienītākos tēlus, kurus viņš pats varēs krāsot. Tas palīdzēs palielināt pašdisciplīnu, 
koncentrēšanos, veicinās iekšējo mieru, uzlabos vizuālo koordināciju, kā arī attīstīs radošās spē-
jas, māksliniecisko garu un radošumu. Krāsojamā grāmata nekādā veidā nav saistīta ar  Mojang 
AB un Minecraft tirdzniecības zīmolu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087107
Minecraft krāsošanai : izvēlies savus noteikumus : krāsošanas albums radošo 
spēju attīstībai. — Rīga : RAFFA, 2022.

2. — 24 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — Bez lingvistiska 
satura.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087111
Minecraft krāsošanai : izvēlies savus noteikumus : krāsošanas albums radošo 
spēju attīstībai. — Rīga : RAFFA, 2022.

5. — 24 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — Bez lingvistiska 
satura.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087290
My Little Pony. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Košās krāsās. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-27-120-5 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087190
Peppa Pig : izkrāso!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 13, [3] lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — „Peppa Pig created by Mark Baker and Neville Astley”—Iespie-
dziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 
978-9934-27-119-9 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001087055
Stepanyan, Vazgen. Mini mandalas krāsošanai / art designer Vazgen Ste-
panyan. — Rīga : RAFFA, 2022.

2 : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai : 22 burvju mandalas. — 
25 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsoša-
nai). — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Krāsas — tā ir zemapziņas dzimtā valoda. Ar katru krāsu mums saistās po-
zitīvas un arī negatīvas asociācijas. Tas saistīts ar to, ka mēs dzīvojam krāsainā pasaulē. Bieži ar 
krāsām mēs saistām savu koncepciju par to, kas ir skaists. Atkarībā no mūsu kultūras, audzinā-
šanas, dzimuma un vecuma, mēs krāsas uztveram atšķirīgi. Krāsām ir arī simboliska nozīme.

UDK	 087.5+159.944.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087114
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087111
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087055
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Kopkataloga Id: 001087087
Stepanyan, Vazgen. Mini mandalas krāsošanai / art designer Vazgen Ste-
panyan. — Rīga : RAFFA, 2022.

3 : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai : 22 burvju mandalas. — 
25 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsoša-
nai). — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Mandala tiek veidota no centra uz āru un ieņem katru reizi jaunu formu, 
krāsu un rakstu atkarīgi no tā, kādu ziņu ar to vēlas nodot. Krāsošanai var ņemt jebkuru iepati-
kušos krāsu un nedomāt ne par ko citu, kā tikai par roku kustībām un par krāsām, kuras piepilda 
mandalas kontūru!

UDK	 087.5+159.944.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087087
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001086413
Akadēmiskā humanitārā tradīcija Latvijā un demokrātiskās kultūras tapšana : 
raksti un avoti (1920-1940) / sastādītāja, zinātniskā redaktore, priekšvārda un ie-
vada autore Dr.phil. Ella Buceniece ; redkolēģija: Ella Buceniece, Ausma Cimdiņa, 
Maija Kūle, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Frančesko Alfjeri, Jānis (John) Ozoliņš, 
Velga Vēvere ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Māra Rubene, Dr.phil. Ilze Rūmnie-
ce, Dr.sc.soc. Aivars Tabuns ; oriģināldarbu fragmentus no vācu, franču un krievu 
valodas tulkojuši: Ināra Cera, Andris Hiršs, Arta Jāne, Svetlana Kovaļčuka, Ieva 
Lapinska, Arnis Mazlovskis, Agris Timuška ; literārā redaktore Agita Kazakevi-
ča ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 
623 lpp. : portreti ; 25 cm. — Tekstu autori: Māris Vecvagars, Andris Hiršs, Aija 
Priedīte-Kleinhofa, Ināra Cera, Ella Buceniece, Maija Kūle, Uldis Vēgners, Andrejs 
Balodis, Svetlana Kovaļčuka, Skaidrīte Lasmane, Ieva Plūme, Zaiga Lapiņa. — Re-
surss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ietver tulkojumus no 
vācu, franču un krievu valodas, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-789-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kolektīvā monogrāfija parāda akadēmiskās humanitārās tradīcijas tapša-
nu, intelektuālo ideju panorāmu un izvērtē personību devumu un nozīmi Latvijā, galvenokārt, 
Latvijas Universitātē 20.-30. gados. Akadēmiskā tradīcija, kas ir objektivitātes un demokrātijas 
garants, pirmām kārtām ir saistīta ar institucionalizāciju — galvenokārt ar 1919. gadā dibināto 
Latvijas Universitāti, arī ar Latvijas Konservatoriju (1919) un privātajām augstskolām — Herdera 
Rīgas institūtu (1927) un Krievu Universitātes kursiem (1921). Grāmata sniedz sistemātisku ieska-
tu Latvijas akadēmisko humanitāro ideju, vērtību un personību panorāmā 20.-30. gados, savācot 
vienkopus un izvērtējot dažādos izdevumos izkaisītos rakstus un iepazīstinot ar daudziem maz-
zināmiem vai nezināmiem vārdiem.

UDK	 1(474.3)(082)+82’02.09(082)+7/9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086413
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001086112
Bačelors, Dags. Gaismas ēnas / Dags Bačelors ; tulkoja Jana Roderte ; redaktore 
Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Rīga : Patmos, [2022]. — 206 lpp. : 
ilustrācija ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Shadows 
of Light: Seeing Jesus in All the Bible. — ISBN 978-9934-548-63-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Plaši izplatīts ir priekšstats, ka Jēzus parādās tikai Jaunajā Derībā. Mācītājs 
Dags Bačelors atklāj, ka Jēzus sastopams daudzviet Vecajā Derībā — dažkārt klātienē, bet vis-
biežāk — simbolos un ēnās, kuras atklājas stāstos par Vecās Derības varoņu dzīvi. Daži no šiem 
Kristus simboliem, šīm gaismas ēnām, ir acīmredzami. Piemēram, kad Ābrahams uzlika malku 
uz pleciem dēlam Īzākam, kurš nesa to augšā kalnā uz vietu, kur viņam bija labprātīgi jāļauj sevi 
upurēt. Vai kad pravietis Elīsa, līdzīgi Jēzum, paveica brīnumu, pavairojot maizi, lai pabarotu sa-
vus mācekļus. Bet reizēm, lai atrastu Jēzus ēnas Dieva Vārdā, ir vajadzīga rūpīgāka iedziļināšanās.

UDK	 27-242

Kopkataloga Id: 001086125
Dukāns, Žaks. Pirmā Mozus grāmata : Bībeles studiju materiāls 2022. gada 
2. ceturksnim / Žaks Dukāns. — [Rīga] : [Septītās dienas Adventistu baznīca], 
[2022]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 2022 aprīlis, maijs, 
jūnijs). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Genesis.
UDK	 27-242.5

Kopkataloga Id: 001086116
Goldšteins, Klifords. Cerība gala laikā : trīs vēstis nemierīgai pasaulei / Klifords 
Goldšteins ; tulkoja Niklāvs Adats ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Rīga : Patmos, 
[2022]. — 95 lpp. ; 20 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
The Final Hope: Three Messages for an Anxious World. — ISBN 978-9934-548-
64-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atklāsmes grāmatas 14. nodaļas trīs eņģeļu vēstis ir īpašas, svarīgas vēstis 
ikvienam no mums. Tās ir vēstis tieši šim laikam — laikam, kurā ceļas valsts pret valsti; laikam, 
kurā netaisnība iet vairumā un mīlestība daudzos izdziest; laikam, kurā atklājas daudzi viltus 
pravieši; laikam, kas daudziem kļūs par pārbaudes laiku. Ir svarīgi atcerēties, ka šīs vēstis nav 
sniegtas, lai mūs uztrauktu un iebiedētu, nē — tās ir Dieva mīlestības vēstis, kas dotas, lai mūs 
brīdinātu, pasargātu un glābtu. Tās ir cerības vēstis.

UDK	 27-277

Kopkataloga Id: 001076509
Rozners, Ģirts. Verbālā inspirācija kā atbilde teoloģiskajai krīzei — implikācijas 
Latvijas teoloģiskajā diskursā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai filozofijas, ētikas un reliģijas nozarē, apakšnozare: Bībeles teoloģija / 
Ģirts Rozners ; zinātniskā vadītāja Dr.theol. Dace Balode ; darba recenzenti: Val-
dis Tēraudkalns, Anita Stašulāne, Ivars Neiders ; Latvijas Universitāte. Teoloģijas 
fakultāte = Verbal Inspiration as an Answer to the Theological Crisis — Implica-
tions in Latvian Theological Discourse : summary of the doctoral thesis to obtain 
a doctoral degree in the field of philosophy, ethics and religion, subfield: Biblical 
theology / Girts Rozners ; scientific supervisor Dr.theol. Dace Balode ; reviewers: 
Valdis Tēraudkalns, Anita Stašulāne, Ivars Neiders ; University of Latvia. Faculty 
of Theology. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., 
PDF) ; 700 KB. — Bibliogrāfija: 42. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-18-763-6 
(PDF).
UDK	 27-278(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086116
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076509


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 9, 1.–15. maijs

7

Kopkataloga Id: 001085808
„…šis ir laiks cēliem mērķiem, ciešai apņēmībai un saspringtiem centieniem…” : 
izvilkumu kompilācija no Bahá’u’lláh un ‘Abdu’l-Bahá Rakstiem un Shoghi Effen-
di un Vispasaules Taisnīguma Nama vēstulēm / no angļu valodas tulkojuši: Re-
nāte Ābeltiņa, Uldis Ābeltiņš un Pēteris Folkmanis ; redaktors Māris Pavlovs ; 
sagatavojis Starptautiskais mācību centrs 2020. gada septembrī. — Pirmais iz-
devums. — [Rīga] : Rīgas Bahai ticības draudze, 2022. — [2], 30 lpp. ; 15 cm. — 
Bibliogrāfija: 28.-30. lpp. — Oriģinālnosaukums: „…this is a time for noble aims, 
high resolve, and intense endeavour…”. — ISBN 978-9934-9070-8-1 (brošēts).
UDK	 286

Kopkataloga Id: 001084933
„…šis ir laiks cēliem mērķiem, ciešai apņēmībai un saspringtiem centieniem…” : 
izvilkumu kompilācija no Bahá’u’lláh un ‘Abdu’l-Bahá Rakstiem un Shoghi Effendi 
un Vispasaules Taisnīguma Nama vēstulēm / no angļu valodas tulkojuši: Renā-
te Ābeltiņa, Uldis Ābeltiņš un Pēteris Folkmanis ; redaktors Māris Pavlovs ; sa-
gatavojis Starptautiskais mācību centrs 2020. gada septembrī. — Pirmais izde-
vums. — [Rīga] : Rīgas Bahai ticības draudze, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., 
PDF) ; 198,00 KB. — Bibliogrāfija: 31.-33. lp. — Oriģinālnosaukums: „…this is a 
time for noble aims, high resolve, and intense endeavour…”. — ISBN 978-9934-
9070-9-8 (PDF).
UDK	 286

Kopkataloga Id: 001085807
„…this is a time for noble aims, high resolve, and intense endeavour…” : compi-
lation of extracts from the writings of Bahá’u’lláh and ‘Abdu’l-Bahá and letters of 
Shoghi Effendi and the Universal House of Justice / prepared by the International 
Teaching Centre September 2020. — [Rīga] : Rīgas Bahai ticības draudze, 2022. — 
[2], 30 lpp. ; 15 cm. — Bibliogrāfija: 28.-30. lpp.
UDK	 286

Kopkataloga Id: 001086105
Vaita, Elena G. Pravieši un ķēniņi : paskaidrojumi par Israēla gūstniecību un 
valsts atjaunošanu / Elena G. Vaita ; no angļu valodas tulkojis Jānis Zariņš. — At-
jaunots izdevums latviešu valodā. — Rīga : Patmos, [2022]. — 478 lpp. ; 21 cm. — 
Rādītāji: [449.]-478. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Story of Prophets and 
Kings. — ISBN 978-9934-548-62-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Neviens posms vēsturē nav tik interesants kā tas, ko apskata šī Elenas G. 
Vaitas grāmata — no laika, kad Israēla valsti vainagoja laicīgā godība, līdz trimdai un valsts atjau-
nošanai. Grāmatas mērķis ir vērst uzmanību uz plašajām morālajām atziņām, kas izriet no Israēla 
tautas uzvarām, sakāves, atkrišanas, gūstniecības un reformācijas, un panākt, lai šīs mācības pār-
baudījumu brīžos kļūtu par praktisku palīdzību ikvienam, atklājot Dieva mīlestības un žēlastības 
pilnību visās attiecībās un rīcībā.

UDK	 27-242

Kopkataloga Id: 001085730
Бахаи / Bahá’í International Community. — [Rīga] : [Rīgas Bahai ticības drau-
dze], [2022]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: The Bahá’ís.
UDK	 286

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085730
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Kopkataloga Id: 001085805
„…сейчас время для благородных целей, высокой решимости и интенсив-
ных усилий…” : сборник отрывков из Писаний Бахауллы и Абдул-Баха и 
писем Шоги Эффенди и Всемирного Дома Справедливости / подготовлено 
Международным Центром Обучения, сентябрь 2020. — [Rīga] : Rīgas Bahai 
ticības draudze, 2022. — [2], 32 lpp. ; 15 cm. — Bibliogrāfija: 29.-32. lpp.
UDK	 286

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085805
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001086521
Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva / zinātniskā redakto-
re un priekšvārda autore Vieda Skultāne ; sastādītāja Māra Zirnīte ; redkolēģi-
ja: Agita Lūse, Maija Krūmiņa, Edmunds Šūpulis, Kaspars Zellis ; recenzentes: 
Ph.D. Inta Gāle-Kārpentere, Ph.D. Maija Runce, Dr.sc.soc. Baiba Bela ; redaktore 
Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 255 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 235.-252. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-775-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek risināti jautājumi par paaudzēm un atmiņām, kas tiek stāstītas 
vai noklusētas latviešu dzīvesstāstos, veidojot pieredzes lauka pārmantojamību. Paaudžu per-
spektīvā šīs problēmas Latvijas dzīvesstāstu pētnieki aplūko pirmoreiz. Individuālo atmiņu un 
pieredzes savdabība paaudžu nomaiņas gaitā paver jaunu skatījumu uz vēsturiskām norisēm kā 
impulsiem cilvēku reakcijai un rīcībai. Šī pieeja izlīdzina barjeru starp akadēmisko vēsturi un 
atmiņu stāstos ietverto, tuvina to ikvienam cilvēkam piemītošai interesei par savu dzīves laiku.

UDK	 303.686+929

Kopkataloga Id: 001081869
Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva / zinātniskā redaktore 
un priekšvārda autore Vieda Skultāne ; sastādītāja Māra Zirnīte ; redkolēģija: Ag-
ita Lūse, Maija Krūmiņa, Edmunds Šūpulis, Kaspars Zellis ; recenzentes: Ph.D. 
Inta Gāle-Kārpentere, Ph.D. Maija Runce, Dr.sc.soc. Baiba Bela ; redaktore Inta 
Rozenvalde ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (257 lp., PDF) ; 9 MB. — Bibliogrāfija: 236.-256. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
776-6 (PDF).
UDK	 303.686+929

Kopkataloga Id: 001085714
Blumberga, Renāte. Lībiešu tautas nama vēsture : no ieceres līdz atklāšanai : 
monogrāfija / Renāte Blumberga ; recenzenti: Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.
hist. Irisa Priedīte, Dr.hist. Valters Ščerbinskis ; literārā redaktore Gundega Blum-
berga ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Uldis Balodis ; māksliniece Zane 
Ernštreite. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 446 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, tabulas ; 25 cm + pielikums (faksimilu mape). — Uz vākiem: Erki Hutune-
na 1937. gada lībiešu tautas nama skices. — Pielikumā: 4 salocītas lapas ar ēkas 
plāniem (projektu autori: Jānis Lukins, Erki Hutunens, Frīdrihs Vendahs), Tautas 
nama zemesgabala plāns un pirkuma-pārdevuma līgums, kā arī Līvu tautas nama 
atklāšanas svinību buklets. — Bibliogrāfija: 434.-446. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs, personu rādītājs: 426.-[431.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-648-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  R. Blumbergas monogrāfija vēsta par Lībiešu tautas namu Mazirbē, ko pama-
toti dēvē par vienu no zīmīgākajiem Latvijas pamattautas simboliem. Grāmatā ietverta Lībiešu 
tautas nama tapšanas gaita no ieceres līdz tā atklāšanai 1939. gadā. Darbs stāsta ne tikai par šo 
vietu, bet iezīmē arī laikmetu un izzūdošas tautas portretu. Vēsturi rada, stutē, balsta un spodrina 
personības un viņu gara spēks, degsme, pārliecība un apziņa, ka jādara, ka cits to nedarīs. Tautas 
namu var uzbūvēt vēl divreiz lielāku, bet, ja nama celšanai līdzi nenāk garīga degsme, tad tam, lai 
arī no ārpuses skaistam, nebūs citas nozīmes kā tā, kas ir vienkāršai lietai.

UDK	 304.4(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085714
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Kopkataloga Id: 001076851
Pedagogical Technique and Competence of Teachers in the Field of Histor-
ical, Political, Philosophical and Sociological Sciences (2021 : Venēcija, Itā-
lija). Pedagogical Technique and Competence of Teachers in the Field of Histor-
ical, Political, Philosophical and Sociological Sciences : scientific and pedagogic 
internship : February 15—March 26, 2021 : proceedings / Ca’ Foscari University 
of Venice. — Riga ; Venice, Italy : Baltija Publishing, 2021. — 102 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu valodā, daži raksti angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-26-055-1 (brošēts).
UDK	 3(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001086494
Adirim, Izchok. Jewish way of thinking: types and instruments / Izchok Adi-
rim ; translation from German, Russian. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, 2022. — 
483 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. — Rādītāji: 465.-474. lpp. — Bibliogrāfija no-
daļu beigās. — Teksts angļu valodā, tulkots no vācu un krievu valodas. — ISBN 
978-9934-604-49-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina ar jaunu intelekta un apziņas doktrīnas paradigmu, ku-
rai, no vienas puses, ir ebreju saknes, bet, no otras puses, tā tiecas pēc pavisam citiem mērķiem. 
Grāmatas lasītājs uzzina, ko un kā var mācīties no ebreju tautas.

UDK	 316.722(=411.16)

Kopkataloga Id: 001077503
European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communica-
tion (2021 : Vloclaveka, Polija). The European Development Trends in Journal-
ism, PR, Media and Communication : international scientific and practical con-
ference, February 26-27, 2021 : conference proceedings / Cuiavian University in 
Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. — 179 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-042-1 (brošēts).
UDK	 316.77(062)+316.774(062)+659.4(062)+659.1(062)+070(062)

328  Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Kopkataloga Id: 001086748
Obama, Baraks. Apsolītā zeme / Baraks Obama ; no angļu valodas tulkojusi Kā-
rina Pētersone ; redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča ; konsultanti: Džefs 
Haiats, Ivars Siliņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 784 lpp., 32 nenumurētas 
lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Alfabētiskais rādītājs: [773.]-784. lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: A Promised Land. — ISBN 978-9934-0-9810-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  B. Obama iedvesmoja noticēt demokrātijas spēkam — bijušā ASV prezidenta 
saistošs un dziļi personisks stāstījums par to, kā top vēsture. Memuāru pirmajā grāmatā B. Oba-
ma iezīmē neticamo ceļu, kas aizrautīgam, ideālu pārņemtam melnādainajam jauneklim ļāva kļūt 
par ASV 44. prezidentu. Ļoti personiski viņš apraksta savu politisko gājumu un prezidentūras 
pirmo termiņu, kurā nav trūcis dramatisku notikumu. Obamas stāstījums par amatā pavadīto 
laiku ne vien unikālā veidā parāda ASV prezidenta varas plašumu un ierobežotību, bet arī sniedz 
ieskatu amerikāņu politikā un starptautiskajā diplomātijā. Lasītājs ir viņam līdzās Ovālajā kabi-
netā, Baltā nama Situāciju telpā, Maskavā, Kairā, Pekinā un citur.

UDK	 328(73)(092)+342.511(73)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076851
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086748
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001077459
Economy and Human-Centrism: the Modern Foundation for Human De-
velopment (5 : 2021 : Leipciga, Vācija). Economy and Human-Centrism: the 
Modern Foundation for Human Development : V [5th] international scientific 
conference, April 23-24, 2021 : proceedings of the conference / Leipzig Univer-
sity. Faculty of Economics and Management science. — Riga ; Leipzig : Baltija 
Publishing, 2021. — vi, 163 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-068-1 (brošēts).
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 001076924
Integration of Business Structures: Competition and Cooperation (5 : 2021 : 
Tbilisi, Gruzija). Integration of Business Structures: Competition and Coopera-
tion : V [5th ] international scientific-practical conference, February 19-20, 2021 : 
proceedings of the conference / New Higher Education Institute, Black Sea Re-
search Institute of Economy and Innovation. — Riga ; Tbilisi — Odessa : Baltija 
Publishing, 2021. — vi, 143 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, gruzīnu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-26-036-0 (brošēts).
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 001077500
Modern Transformations in Economics and Management (5 : 2021 : Klai-
pēda, Lietuva). Modern Transformations in Economics and Management : V [5th] 
international scientific-practical conference, March 26-27, 2021 : proceedings 
of the conference / Klaipeda University. Department of Management. — Riga ; 
Klaipeda : Baltija Publishing, 2021. — vii, 175 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-26-064-3 (brošēts).
UDK	 33(062)+005(062)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001081963
Oborenko, Zaiga. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru ana-
līze Latvijā = Analysis of Factors Influencing the Employment of People with Dis-
abilities in Latvia : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors 
(Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai, promocijas darbs ir izstrādāts 
agrārās un reģionālās ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnoza-
rē / Zaiga Oborenko ; darba vadītāja Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Eko-
nomikas un reģionālās attīstības institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 
2022. — 195 lp., 45 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 167.-194. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
un krievu valodā.
UDK	 331.5-056.24(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077459
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081963
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Kopkataloga Id: 001081962
Oborenko, Zaiga. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru ana-
līze Latvijā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Analysis of Factors 
Influencing the Employment of People with Disabilities in Latvia : summary of 
the doctoral thesis for acquiring a doctoral degree in economics and business 
(Ph.D.) / Zaiga Oborenko ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; 
oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Inna Stecenko, Dr. Gintaré 
Vaznoniené ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrī-
bas attīstības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2022. — 125 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 124.-
125. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 331.5-056.24(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001085750
Priževoite, Ilze. Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums 
Latvijas reģionos = Remuneration and Performance of Teachers of General Ed-
ucation Institutions in the Regions of Latvia : promocijas darbs zinātniskā dok-
tora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai, 
promocijas darbs ir izstrādāts ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares reģio-
nālās/agrārās ekonomikas apakšnozarē / Ilze Priževoite ; darba vadītāja Dr.oec. 
Gunta Grīnberga-Zālīte ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un 
sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 187 lpp., 80 nenumurētas lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 174.-186. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā, satura rādītājs paralēli lat-
viešu un angļu valodā.
UDK	 331.2:37(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001085745
Priževoite, Ilze. Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums 
Latvijas reģionos : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda 
zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Remuner-
ation and Performance of Teachers of General Education Institutions in the Re-
gions of Latvia : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctoral degree 
in economics and business (Ph.D) / Ilze Priževoite ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, 
Dr.oec. Anda Zvaigzne, Dr. Bernardas Vaznonis ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. — 147 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 146.-147. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 331.2:37(474.3)(043)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001078879
Amoliņa, Iveta. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēma ilgtspē-
jīgas saglabāšanas kontekstā : promocijas darba kopsavilkums / Iveta Amoliņa ; 
zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ineta Geipele ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Nataļja 
Lāce, Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr. Michael Trübestein ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (53 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,10 MB. — Bibliogrāfija: 
49.-50. lp. — ISBN 978-9934-22-742-4 (PDF).
UDK	 332.8(474.3)(043)+351.824.11(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078879
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Kopkataloga Id: 001078880
Amoliņa, Iveta. Management System of Multi-Apartment Residential Buildings 
in the Context of Sustainable Conservation : summary of the doctoral thesis / Ive-
ta Amoliņa ; scientific supervisor Dr.oec. Ineta Geipele ; official reviewers: Dr.oec. 
Nataļja Lāce, Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr. Michael Trübestein ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Civil En-
gineering and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (58 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,10 MB. — Bibliogrāfija: 
54.-55. lp. — ISBN 978-9934-22-741-7 (PDF).
UDK	 332.8(474.3)(043)+351.824.11(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001081976
Āzena, Ligita. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierī-
gas reģionā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Territorial Compet-
itiveness for Smart Business Development in Pieriga Region : summary of the 
doctoral thesis for acquiring a Ph.D. degree in economics and business / Ligita 
Āzena ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti: 
Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr. Jonas Jasaitis, Dr.oec. Elīna Konstantinova ; Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. — 132 lpp. : dia-
grammas, kartogrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 130.-132. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 332.1(474.3)(043)+658(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001081979
Āzena, Ligita. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pie-
rīgas reģionā = Territory Competitiveness for Smart Business Development in 
Pieriga Region : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors 
(Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai, promocijas darbs ir izstrādāts 
ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares reģionālās ekonomikas apakšnozarē / 
Ligita Āzena ; darba vadītāja Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas 
un reģionālās attīstības institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 
156 lp., 19 nenumurētas lp. : diagrammas, kartogrammas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 145.-155. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu va-
lodā, saturs paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 332.1(474.3)(043)+658(474.3)(043)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001085804
Mihno, Linda. Finanšu izglītība pamatizglītības pakāpē Latvijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Linda Mihno ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.admin. 
Rita Kiseļova ; recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.sc.admin. Inese Lūsē-
na-Ezera, Dr.sc.admin. Yulia Stukalina ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultāte = Financial Education in Basic Education in Latvia : sum-
mary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in 
economics and business / Linda Mihno ; supervisor Dr.sc.admin. Rita Kiseļova ; 
reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Ezera, Dr.sc.
admin. Yulia Stukalina ; University of Latvia. Faculty of Business, Economics and 
Management. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 82 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 79.-82. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-790-2 (brošēts).
UDK	 336(076)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081976
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085804
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Kopkataloga Id: 001081956
Mihno, Linda. Finanšu izglītība pamatizglītības pakāpē Latvijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Linda Mihno ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.admin. 
Rita Kiseļova ; recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.sc.admin. Inese Lūsē-
na-Ezera, Dr.sc.admin. Yulia Stukalina ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultāte = Financial Education in Basic Education in Latvia : sum-
mary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in 
economics and business / Linda Mihno ; supervisor Dr.sc.admin. Rita Kiseļova ; 
reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Ezera, Dr.sc.
admin. Yulia Stukalina ; University of Latvia. Faculty of Business, Economics and 
Management. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (83 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,07 MB. — Bibliogrāfija: 80.-83. lp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-18-791-9 (PDF).
UDK	 336(076)(043)

Kopkataloga Id: 001085798
Mihno, Linda. Finanšu izglītība pamatizglītības pakāpē Latvijā : promocijas 
darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmēj-
darbībā iegūšanai / Linda Mihno ; darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.admin. Rita Ki-
seļova ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2022. — 185 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 139.-160. lp.
UDK	 336(076)(043)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001077306
Legal Sciences: Research and European Innovations (2021 : Čenstohova, Po-
lija). Legal Sciences: Research and European Innovations : international scientif-
ic and practical conference, April 23-24, 2021 : conference proceedings / Polonia 
University in Czestochowa. — Riga ; Czestochowa : Baltija Publishing, 2021. — 
318 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts uk-
raiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-074-2 (brošēts).
UDK	 34(062)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001086088
Security Features and Forensic Equipment Guidebook : authenticity verification 
of documents / Andrei Dumski, Aleksandr Lozitski, Victor Koudriashov, Nadezh-
da Belkovskaya, Pavel Sterzhanov ; editors: Alina Dzikouskaya, Victor Koudriash-
ov, Maryna Lisouskaya. — Daugavpils : Regula Baltija, 2022. — 153 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-23-572-6 (iesiets).
UDK	 351.755.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081956
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077306
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086088
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352  Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde.  
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas

Kopkataloga Id: 001077504
Public Administration: European Development Strategies (2021 : Venēcija, 
Itālija). Public Administration: European Development Strategies : international 
scientific and practical conference, March 12-13, 2021 : conference proceedings / 
Ca’ Foscari University of Venice. — Riga ; Venice : Baltija Publishing, 2021. — 
160 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-045-2 (brošēts).
UDK	 352/354(4)(062)

355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001086682
Golta, Iveta. Karavīra disciplināratbildība : promocijas darba kopsavilkums stu-
diju programmā „Tiesību zinātne”, izstrādāts zinātniskā doktora grāda iegūšanai 
tiesību zinātnes nozarē, valststiesību apakšnozarē = Soldier’s Disciplinary Lia-
bility : synopsys of the doctoral thesis / Iveta Golta ; darba vadītājs Dr.iur. Jānis 
Načisčionis ; darba recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. 
Raimundas Kalesnykas ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2021. — 20 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 355.13(043)

Kopkataloga Id: 001086632
Golta, Iveta. Karavīra disciplināratbildība : promocijas darbs studiju programmā 
„Tiesību zinātne” / Iveta Golta ; darba vadītājs Dr.iur. Jānis Načisčionis ; Biznesa 
augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 214 lp. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 192.-213. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ano-
tācijas arī krievu un angļu valodā.
UDK	 355.13(043)

Kopkataloga Id: 001086676
Golta, Iveta. Soldier’s Disciplinary Liability : synopsys of the doctoral thesis, 
study programme „Law sciences”, for award of doctor’s degree in the field of 
law sciences, sub branch state law = Karavīra disciplināratbildība : promocijas 
darba kopsavilkums / Iveta Golta ; advisor Dr.iur. Jānis Načisčionis ; reviewers: 
Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Raimundas Kalesnykas ; Turi-
ba University. — Riga : Turiba University, 2021. — 22 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 355.13(043)

Kopkataloga Id: 001076490
Kukuļinskis, Guntars. Valsts aizsardzības mācība : tālmācības programmas pa-
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Guntars Kukuļinskis ; Jaunsardzes 
centrs sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. — Rīga : Jaunsardzes centrs, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 1,087 KB. — Bibliogrāfija: 
41.-44. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8733-4-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Valsts aizsardzības mācības tālmācības programmas paraugs ir izstrādāts 
saskaņā ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Valsts aizsardzība skar 
plašu valsts un sabiedrības attiecību spektru, kas ietekmē sabiedrības gribu aizstāvēt valsti, 
pārsniedz militāro risinājumu robežas, savukārt aizsardzība tikai ar militāriem līdzekļiem vairs 
neaptver visas hibrīdapdraudējumu šķautnes, līdz ar to jāveido pamats jauniešu un valsts in-
stitūciju savstarpējai uzticībai un partnerībai. Valsts aizsardzības mācībā ietverta divu mācību 
jomu — veselības, drošības un fiziskās aktivitātes un sociālās un pilsoniskās — mijiedarbība.

UDK	 355.02(474.3)(072)+355.02(474.3)(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086682
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076490
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Kopkataloga Id: 001086050
Rislaki, Juka. Starp dzīvību un nāvi : latviešu aģenti Somijas—PSRS spiegoša-
nas karā / Juka Rislaki ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Renāte 
Kārkliņa ; tulkojums no somu valodas: Gunta Pāvola. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2022]. — 329, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
281.-315. lpp. un personu rādītājs: 317.-[330.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Saatan 
kuolla jo rajalla. — ISBN 978-9934-29-046-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  20. gadsimta 20. gados čeka izdomāja operāciju „Trests”, kas palīdzēja Pa-
domju Savienībai sekot līdzi balto migrantu gaitām, sēja intrigas un mānīja citu valstu izlūkus. Šī 
stāsta tēli ir visnoslēpumainākie personāži Somijas vēsturē: Latvijā dzimušie [Eduards?] Oper-
puts un Vilis Jurcēns, kā arī Operputa iespējamā mīļākā — gudrā Marija. Šie un daudzi citi per-
sonāži ietekmēja nepieteiktā Somijas un PSRS spiegošanas kara gaitu. Autors, pētīdams Somijas 
un Latvijas arhīvus, šķetina sarežģīto, izdomas un viltību pilno, daudzveidīgo un neparedzami 
globālo spiegošanas pasauli.

UDK	 355.40(=174)(47+57)+355.40(=174)(480)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001077095
Innovative Methods of the Organisation of the Education Process in the 
Area of Cultural Studies and Arts in Ukraine and EU Countries (2021 : 
Vloclaveka, Polija). Innovative Methods of the Organisation of the Education 
Process in the Area of Cultural Studies and Arts in Ukraine and EU Countries : 
scientific and pedagogic internship, February 22—April 2, 2021 : internship pro-
ceedings / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Pub-
lishing, 2021. — 83 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts pārsvarā ukraiņu un arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-058-2 
(brošēts).
UDK	 37.091.3:7(4)(062)+37.091.3:316.7(062)	

Kopkataloga Id: 001077069
Innovative Methods of Organizing the Educational Process for Students 
Majoring in Public Administration in Ukraine and EU Countries (2021 : Za-
greba, Horvātija). Innovative Methods of Organizing the Educational Process 
for Students Majoring in Public Administration in Ukraine and EU Countries : 
scientific and pedagogic internship, February 22 — April 2, 2021 : internship 
proceedings / VERN’ University of Applied Sciences. — Riga ; Zagreb : Baltija 
Publishing, 2021. — 80 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-061-2 (brošēts).
UDK	 37.09:351(477)(062)+37.09:351(4)(062)+37.09(062)

Kopkataloga Id: 001077094
Mastery of the Organization of Pedagogical Interaction between a Teacher 
and Engineering Students: the Experience of EU Countries (2021 : Vloclave-
ka, Polija). Mastery of the Organization of Pedagogical Interaction between a 
Teacher and Engineering Students: the Experience of EU Countries : scientific 
and pedagogic internship, February 15—March 26, 2021 : internship proceed-
ings / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 
2021. — 94 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu valodā, viens raksts angļu valodā. — ISBN 978-9934-
26-056-8 (brošēts).
UDK	 37.091.3:62(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077094
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Kopkataloga Id: 001076814
Optimization of the Training Process of Future Specialists in Physical Cul-
ture and Sports (2021 : Vloclaveka, Polija). Optimization of the Training Pro-
cess of Future Specialists in Physical Culture and Sports : scientific and pedagogic 
internship, February 15—March 26, 2021 : internship proceedings / Cuiavian Uni-
versity in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. — 67 lpp. : 
diagramma, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-057-5 (brošēts).
UDK	 37:796(062)+796(072)(062)

Kopkataloga Id: 001076999
Pedagogical Culture and Professionalism of Teachers of Biology, Ecology, 
Geography, Geology, Chemistry and Physics (2021 : Ļubļina, Polija). Peda-
gogical Culture and Professionalism of Teachers of Biology, Ecology, Geography, 
Geology, Chemistry and Physics : scientific and pedagogic internship, February 
15—March 26, 2021 : internship proceedings / University of Life Sciences in Lub-
lin. — Riga ; Lublin : Baltija Publishing, 2021. — 69 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-
054-4 (brošēts).
UDK	 37.091.3:5(062)+37.091.3:630(062)+37.013(062)

Kopkataloga Id: 001076927
Pedagogy and Psychology: Productive Interaction in the Educational Pro-
cess (2021 : Vloclaveka, Polija). Pedagogy and Psychology: Productive Inter-
action in the Educational Process : scientific and pedagogic internship, Feb-
ruary 8—March 19, 2021 : internship proceedings / Cuiavian University in 
Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. — 136 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
26-062-9 (brošēts).
UDK	 37(062)+159.9(062)

Kopkataloga Id: 001077098
Strategies for the Development of Physical and Mathematical Education 
in Ukraine and EU Countries (2021 : Vloclaveka, Polija). Strategies for the 
Development of Physical and Mathematical Education in Ukraine and EU Coun-
tries : scientific and pedagogic internship, February 22—April 2, 2021 : internship 
proceedings / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija 
Publishing, 2021. — 29 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-060-5 (brošēts).
UDK	 37:57(062)

Kopkataloga Id: 001076992
Topical Issues and Challenges of Physical and Mathematical Sciences (2021 : 
Vloclaveka, Polija). Topical Issues and Challenges of Physical and Mathematical 
Sciences : international scientific and practical conference, March 5-6, 2021 : con-
ference proceedings / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : 
Baltija Publishing, 2021. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-043-8 
(brošēts).
UDK	 37:5(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076999
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076927
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076992
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376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001085842
Tomele, Gundega. Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu 
korekcija Montesori pedagoģijas aspektā : promocijas darbs zinātnes doktora 
grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē / Gundega Tomele ; zinātnis-
kā vadītāja Dr.habil.philol. Dace Markus ; Liepājas Universitāte. Izglītības zināt-
ņu institūts. — 189 lp., 30 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 165.-188. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 376-053.2-056.264(043)+81’24-053.2(043)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001078501
Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinami-
ka studiju periodā : 1. kārtas noslēguma ziņojums / sastādītāja un zinātniskā re-
daktore Dace Medne ; literārā redaktore Baiba Kaļķe ; dizains: Zinta Zālīte-Supe ; 
LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. — [Rīga] : Latvi-
jas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (173 lp., PDF) : portreti, tabulas ; 
1,538 KB. — Ziņojuma autori: Zanda Rubene, Ģirts Dimdiņš, Anika Miltuze, Sanita 
Baranova, Dace Medne, Nora Jansone-Ratinika, Līga Āboltiņa, Māra Bernande, 
Anda Āboliņa, Maija Demitere, Gatis Lāma, Alise Oļesika, Edīte Sarva, Matīss Sīlis, 
Agnese Slišāne. — Bibliogrāfija: 92.-103. lp. — ISBN 978-9934-9052-0-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis — noskaidrojot studējošo kompetenču attīstību galvenos 
ietekmējošos faktorus un studējošo sniegumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu 
sasniegšanai nepieciešamo profesionālo, pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālās un glo-
bālās, kā arī pilsoniskās kompetences attīstības dinamiku, izvērtēt Latvijas augstākās izglītības 
institūciju izglītības piedāvājuma kvalitāti.

UDK	 378(474.3)(047)+378.011.3(474.3)(047.3)

Kopkataloga Id: 001078884
Formatting and Style Guidelines for Graduation Papers / editor Anohina-Naume-
ca Alla ; cover design: Paula Lore ; Riga Technical University. Faculty of Computer 
Science and Information Technology. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 569 KB. — ISBN 978-9934-22-727-1 
(PDF).
UDK	 378.245(474.3)(072)

Kopkataloga Id: 001077073
Innovative Methods of the Organisation of the Education Process for the 
Specialties „Journalism” and „Management of Socio-Cultural Activity” in 
Ukraine and EU Countries (2021 : Vloclaveka, Polija). Innovative Methods of 
the Organisation of the Education Process for the Specialties „Journalism” and 
„Management of Socio-Cultural Activity” in Ukraine and EU Countries : scien-
tific and pedagogic internship, February 22—April 2, 2021 : internship proceed-
ings / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 
2021. — 71 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
ukraiņu valodā, viens raksts angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-059-9 (brošēts).
UDK	 378.6:070(062)+378.6:316.774(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078501
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077073


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 9, 1.–15. maijs

19

Kopkataloga Id: 001077092
Innovative Strategies for the Development of Medical Education in Ukraine 
and EU Countries (2021 : Ļubļina, Polija). Innovative Strategies for the Devel-
opment of Medical Education in Ukraine and EU Countries : scientific and peda-
gogic internship, February 8—March 19, 2021 : internship proceedings / Medical 
University of Lublin. — Riga ; Lublin : Baltija Publishing, 2021. — 99 lpp. : tabula ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-26-052-0 (brošēts).
UDK	 378.6:61(477)(062)+378.6:61(4)(062)

Kopkataloga Id: 001076945
Modern Approaches to the Organization of the Educational Process of Ag-
ricultural Education (2021 : Ļubļina, Polija). Modern Approaches to the Or-
ganization of the Educational Process of Agricultural Education : scientific and 
pedagogic internship, February 22—April 2, 2021, Lublin, Republic of Poland : 
internship proceedings / University of Life Sciences in Lublin. — Riga ; Lublin : 
Baltija Publishing, 2021. — 70 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-048-3 (brošēts).
UDK	 378.6:63(062)

Kopkataloga Id: 001076846
Ways of Improving the Training of Qualified Lawyers in Ukraine and the 
EU (2021 : Frankfurte pie Oderas, Vācija). Ways of Improving the Training of 
Qualified Lawyers in Ukraine and the EU : scientific and pedagogic internship : 
February 8—March 19, 2021 : proceedings / European University Viadrina Frank-
furt (Oder). — Riga ; Frankfurt an der Oder : Baltija Publishing, 2021. — 130 lpp. : 
ilustrācija, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-26-053-7 (brošēts).
UDK	 378.6:34(477)(062)+378.6:34(4)(062)+34(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076846
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001077470
Ideas and Innovations in Natural Sciences (2021 : Ļubļina, Polija). Ideas and 
Innovations in Natural Sciences : international scientific and practical confer-
ence, March 12-13, 2021 : conference proceedings / University of Life Sciences in 
Lublin. — Riga ; Lublin : Baltija Publishing, 2021. — 185 lpp. : diagrammas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-26-047-6 (brošēts).
UDK	 5(062)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001081961
Delesa-Vēliņa, Māra. Empirical Likelihood Method for a Location Parameter Us-
ing Some Robust Estimators : summary of doctoral thesis submitted for the de-
gree of doctor of mathematics, subfield of probability theory and mathematical 
statistics / Māra Delesa-Vēliņa ; supervisor Dr.math. Jānis Valeinis ; reviewers: 
Ph.D. Mihai Giurcanu, Ph.D. Tõnu Kollo, Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Rīga : Uni-
versity of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : diagrammas, tabu-
las ; 544,91 KB. — Bibliogrāfija: 42.-44. lp. — ISBN 978-9934-18-782-7 (PDF).
UDK	 519.23(043)

Kopkataloga Id: 001081959
Delesa-Vēliņa, Māra. Empīriskās ticamības metode lokācijas parametram, 
balstoties uz dažiem robustiem novērtētājiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai matemātikas nozarē, apakšnozare: varbūtību teorija un 
statistika / Māra Delesa-Vēliņa ; darba zinātniskais vadītājs Dr.math. Jānis Valei-
nis ; darba recenzenti: Ph.D. Mihai Giurcanu, Ph.D. Tõnu Kollo, Dr.habil.math. 
Aleksandrs Šostaks ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometri-
jas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 498,39 KB. — Bibliogrāfija: 42.-44. lp. — ISBN 978-
9934-18-780-3 (PDF).
UDK	 519.23(043)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 001077215
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērnie-
cībā / atbildīgā par izdevumu Aina Palabinska ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Zemes pārvaldības un ģeodēzijas kated-
ra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021.

6. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
367,18 KB. — ISSN 2500-9885. 

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums „Students ceļā uz zinātni” veidots kā studentu labāko zināt-
nisko rakstu apkopojums, kuri gatavoti uz tāda paša nosaukuma studentu zinātnisko konferenci 
zemes ierīcības un mērniecības studiju programmās.

UDK	 528.4(474.3)(062)+332.3(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081961
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077215
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53  Fizika

Kopkataloga Id: 001078882
Maltisovs, Matīss. Augsta sprieguma bistabilo viedo logu elektronisko shēmu 
darbības metožu izpēte : promocijas darba kopsavilkums / Matīss Maltisovs ; 
zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Dmitrijs Pikuļins ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. 
Andis Supe, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis, Ph.D. Tims Vilkinsons ; Rīgas Tehniskā 
Universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Radioelektronikas in-
stitūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,3 MB. — Bibliogrāfija: 44.-45. lp. — ISBN 
978-9934-22-743-1 (PDF).
UDK	 532.783(043)+004.353.254.3(043)

Kopkataloga Id: 001078883
Maltisovs, Matīss. Operating Methods of High Voltage Bistable Smart Glass Elec-
tronics System : summary of the doctoral thesis / Matīss Maltisovs ; scientific 
supervisor Dr.sc.ing. Dmitrijs Pikuļins ; official reviewers: Dr.sc.ing. Andis Supe, 
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis, Ph.D. Timothy D. Wilkinson ; Riga Technical University. 
Faculty of Electronics and Telecommunications. Institute of Radioelectronics. — 
Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 2,3 MB. — Bibliogrāfija: 46.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-744-8 
(PDF).
UDK	 532.783(043)+004.353.254.3(043)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001077519
Bushuyev, S. Modern Aspects of Study and Protection of Sturgeon Populations in 
Ukraine / S. Bushuyev, K. Balatsky, O. Khudyi, I. Hoch, V. Demchenko. — Second 
edition. — Rīga ; Kyiv : Baltija Publishing, 2021. — 69 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 67.-69. lpp. — ISBN 978-9934-26-
070-4 (brošēts).
UDK	 597.423.22(477)

Kopkataloga Id: 001085602
Kvach, Yuriy. Review of Invasive Ponto-Caspian Gobiids : current range and his-
tory of expansion : monograph / Yuriy Kvach, Veniamin Zamorov, Mihails Pu-
pins ; reviewers: Dr.biol. Andris Čeirāns, Iuliia Kutsokon, Dr.biol. Arturs Skute. — 
Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2021. — 91 lpp. : 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. — Virstitulā: Institute of Marine Biology of the 
National Academy of Science of Ukraine, Odessa I.I. Mechnikov National Univer-
sity, Daugavpils University. — Ziņas par autoriem: Uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984149363. — Bibliogrāfija: 56.-79. lpp. — 
ISBN 978-9984-14-935-6 (brošēts).
UDK	 597.556.333.11+591.524.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078882
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078883
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077519
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085602
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

Kopkataloga Id: 001077468
Science, Engineering and Technologies: Current Issues and Research (2021 : 
Prāga, Čehija). Science, Engineering and Technologies: Current Issues and Re-
search : international scientific and practical conference, March 12-13, 2021 : con-
ference proceedings / Czech Technical University in Prague. — Riga ; Prague : 
Baltija Publishing, 2021. — 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
26-046-9 (brošēts).
UDK	 6(062)

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001077466
Modern Medical Science and Education in Ukraine and EU Countries: Impera-
tives, Transformation, Development Vectors : collective monograph / Cuiavian 
University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. — iv, 
203 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-26-029-2 (bro-
šēts).
UDK	 61(477)(082)+61(4)(082)

Kopkataloga Id: 001087348
Modern Medical Science and Education in Ukraine and EU Countries: Impera-
tives, Transformation, Development Vectors : collective monograph / Cuiavian 
University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. — 1 tieš-
saistes resurss (203 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,65 MB. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. 
UDK	 61(477)(082)+61(4)(082)

Kopkataloga Id: 001077501
Scientific Progress of Medicine and Pharmacy of the EU Countries (2021 : 
Čenstohova, Polija). Scientific Progress of Medicine and Pharmacy of the EU 
Countries : international scientific and practical conference, April 23-24, 2021 : 
conference proceedings / Polonia University in Czestochowa. — Riga ; Czesto-
chowa : Baltija Publishing, 2021. — 206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 
978-9934-26-075-9 (brošēts).
UDK	 61(4)(062)+615(4)(062)

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 001081952
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Na-
notehnoloģijas un radiācijas procesi. Nanotechnologies and Radiation Pro-
cesses : online meeting : 80th International Scientific Conference of the Univer-
sity of Latvia, 2022 / editors: Gunta Kunakova, Elīna Kerre ; University of Latvia. 
Institute of Chemical Physics. — Riga : University of Latvia Press, [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (53 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,24 MB. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-799-5 (PDF).
UDK	 620.3(062)+539.16(062)+621.039.8(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077468
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077501
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001081952
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 001086966
Zvīgule, Guna. Mazā mehāniķa rokasgrāmata / Guna Zvīgule ; ilustrators Gatis 
Buravcovs ; mākslinieks Andris Rozentāls ; Rīgas Motormuzejs. — Rīga : Rīgas 
Motormuzejs, [2021]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums 
(atsevišķas lp.). — Pielikums: Mazā mehāniķa apliecība un Mazā mehāniķa eksā-
mena lapa. — ISBN 978-9934-8746-3-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  „Mazā mehāniķa rokasgrāmatā” apkopoti gan stāsti par auto rašanos un izga-
tavošanu, gan arī daudzveidīgi uzdevumi par auto uzbūvi un aprīkojumu.

UDK	 629.331(02.053.2)(035)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001086056
Viegls dārzs / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; 
konsultante Dace Laiva. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 165 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — „Grāmata „Viegls dārzs” veidota pēc „LA Tematisko avīžu” un žurnāla 
„Padoms rokā” tematisko izdevumu materiāliem”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 
978-9934-29-052-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Praktiska un ilustrēta grāmata dārza ierīkotājam, kurā apkopoti viegli kop-
jama dārza nosacījumi: zonējums, augu izvēle, augu sabiedrību veidošana, ūdens saglabāšana 
un aprite. Katram dārza kopējam noderēs praktiski padomi dārza kopšanai: augsnes iekopšana, 
apdobes un dobju mulčēšana, zāliena un dzīvžogu veidošana, dažādu segumu kopšana, darbarīku 
izvēle, komposta veidošana un arī kaitēkļu un slimību apkarošana. Sniegtas idejas visdažādāko 
puķu un kokaugu, augļu koku un ogulāju audzēšanai.

UDK	 635.018+635.92

64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 001086539
Meirāne, Signe. week.end.eats : family favorites / Signe Meirāne ; cover draw-
ing and illustrations: Elina Deksne. — Riga : Story About Food, [2021]. — 349, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: brīv.dien.galds. — ISBN 978-9934-8745-1-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „brīv.dien.galds” grāmata ir daudz citādāka. Intīmāka un personīgāka. Grā-
mata ir stāsts par brīvdienām, kad rīti un kafijas pauzes ir garākas, brokastis sātīgākas, aperitīvi 
dzirkstošāki, un maltītes lielākas. Tas ir stāsts par brīvdienām, kuras sākas piektdienas vakarā vai 
dažreiz jau pa dienu un beidzas svētdienā, kad tiek apēsts pēdējais kumoss un izdzerts pēdējais 
malks. Par ēdieniem, kas cepti ilgāk, pagatavoti un apēsti citādāk, jo sajūtas, ēdot brīvdienās, 
vienmēr atšķiras no darba dienām.

UDK	 641.55(083.12)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001077463
Данилкович, Анатолій. Формування шкіряних і хутрових матеріалів спе-
ціального призначення : монографія / А.Г. Данилкович, О.О. Романюк ; Ми-
ністерство освіти і науки України. Київський національний університет 
технологій та дизайну. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — 192 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 175.-186. lpp. — Teksts ukrai-
ņu valodā, priekštitullapa un saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-071-1 
(brošēts).
UDK	 675(477)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077463
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69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 001076487
Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zinātniskā un tehniskā konference 
(62 : 2021 : Rīga, Latvija). Būvniecība. Rīgas Tehniskās universitātes 62. stu-
dentu zinātniski tehniskā konference : Rīga, Latvija, 2021. gada 26.-30. aprīlis / 
atbildīgā redaktore Laura Vītola ; redkolēģija: Juris Smirnovs, Mārtiņš Vilnītis, 
Dmitrijs Serdjuks, Aleksandrs Korjakins, Lauris Goldbergs, Ainārs Paeglītis, Alek-
sandrs Zajacs ; literārā redaktore Dzintra Birnbauma ; vāka dizains: Paula Lore ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2021.

Sekcija „Būvniecība” : tēžu krājums. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : 
diagramma, ilustrācijas, tabula ; 1,473 KB. — Bibliogrāfija atsevišķu tēžu bei-
gās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-612-0 (PDF).

UDK	 69(062)+624(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076487
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001087846
Bišofs, Māris. 444 Māra Bišofa ideju ilustrācijas / Māris Bišofs ; dizains: Anna 
Priede ; ievadteksts: Ieva Lejasmeijere ; tulkojumi: Kintija Puzāne. — Saldus : 
Valters Dakša, [2021]. — 444 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8942-4-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Priekšnoteikums: manam zīmējumam ir jābūt jocīgam, nesaprotamam, sa-
vādam, šokējošam, nepieklājīgam (ja tas ir nepieciešams), skaistam, pievilcīgam, izraisošam pār-
domas, filozofiskam, ar atsauci uz iepriekšējo laiku mākslu, nepareizi uzzīmētam, profesionāli 
uzzīmētam, pretrunu pilnam un ar gaišredzības iezīmēm. Tās, manuprāt, ir tās īpašības, kurām 
jābūt mākslas darbā, citādi tas mani padara pilnīgi vienaldzīgu. (Māris Bišofs).

UDK	 7.071.1(474.3)(084)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001086754
Jēruma, Inga. Ar teātri šūpulī / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka 
dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 400 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-0-9938-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ingas Jērumas lielā mīlestība ir teātris. „Teātra bērni” (2019) ir grāmata, kurā 
vēstīts par tiem teātra darbinieku bērniem, kas izvēlējušies citu dzīves ceļu. „Ar teātri šūpulī” ir 
vēl viena I. Jērumas grāmata par puišiem un meitenēm, kuru vecāki ir teātra mākslinieki. Šajos 
bērnos vecāku iesētā sēkla atradusi auglīgu augsni un teātris kļuvis arī par viņu mīlestību. Tie ir 
stāsti par to, ko nozīmē augt sabiedrībā pazīstamu cilvēku ģimenē, kas ir tas spēks, kurš jaunos 
cilvēkus pastumj mākslas virzienā, kurš audzina viņu intelektu un māksliniecisko izjūtu, kā arī 
vēlēšanos pašiem darboties šajā nozarē.

UDK	 792.071.2.028(474.3)

Kopkataloga Id: 001086782
Kraģis, Indars. Teātra māksla 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Indars Kraģis ; 
Unas Leitānes grāmatas vāka dizains ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; redaktore Ine-
se Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 74, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-0-9754-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis piedāvā apgūt mācību priekšmetu „Teātra māksla”. Tajā 
ietverti trīs temati — „Etīde”, „Runa”, „Pretstati” — un vairāk nekā 100 vingrinājumi šo tematu 
apguvei. Mācību līdzeklis skolēnam palīdzēs gūt nozīmīgu teātra pieredzi un iepazīt šīs mākslas 
brīnumaino pasauli; noskaidrot, kā darboties uz skatuves un ar kustībām raksturot dažādus per-
sonāžus; atklāt, kā citu priekšā izpaust emocijas; uzzināt, kā runāt mērķtiecīgi un saprotami; 
radīt pārliecinošu priekšnesumu, atklāt tajā savas sajūtas, izjūtas un domas.

UDK	 792(075.2)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001086977
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art direc-
tor Rauls Liepins ; design: Al secco ; foreword: Aldons Vrublevskis, Genadijs 
Maricevs ; photo: Dainis Caune ; Latvian Olympic Committee. — Riga : Izdevnie-
cības Nams Medols, 2021.

Volume XI [11], Olympians (1896-2018) ; National Olympic Committees: Fe-
derated States of Micronesia — Ireland. — 779, [1] lpp. : ilustrācijas ; ietvere 
(30×21×6 cm). — ISBN 978-9934-9045-0-9 (iesiets).

UDK	 796.032.2(091)(03)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087846
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086977
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001077345
Innovative Pathway for the Development of Modern Philological Sciences in 
Ukraine and EU Countries : collective monograph / Cuiavian University in Wlo-
clawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. — vi, 403 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
ukraiņu, angļu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-26-031-5 (brošēts).
UDK	 80(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001085767
汉语学习手册 = Handbook for Learning the Chinese Language and Culture = Ķī-
niešu valodas un kultūras studiju rokasgrāmata / Bai Bingju, Liu Dzjinmina, auto-
res, tulkotājas angļu valodā ; galvenā redaktore un atbildīga par izdevumu Maija 
Burima ; literārie redaktori: Pēteris Pildegovičš, Šans Cjuaņju ; tulkotāja latviešu 
valodā Sandra Meškova ; dizains: Solvita Kukle-Litavniece ; Daugavpils Univer-
sitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2021. — 85 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts ķīniešu, angļu un latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-922-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Ķīniešu valodas un kultūras studiju rokasgrāmata” ir unikāls tri-
lingvāls (ķīniešu—angļu—latviešu) mācību līdzeklis, ko izstrādāja DU Konfūcija klases vieslekto-
res Bai Bingyu un Liu Jingming. Tas paredzēts ķīniešu valodas apguvei DU akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas „Filoloģija” ķīniešu valodas moduļa studējošajiem, kas apgūst ķīniešu valo-
du ar angļu valodas starpniecību.

UDK	 811.581’243

Kopkataloga Id: 001077388
Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Stud-
ies: an Experience and Challenges (2021 : Čenstohova, Polija). Philological 
Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: an Experience 
and Challenges : international scientific and practical conference, April 23-24, 
2021 : conference proceedings / Polonia University in Czestochowa. — Riga ; Cze-
stochowa : Baltija Publishing, 2021. — 294 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-26-073-5 (brošēts).
UDK	 81(082)+82.09(082)

Kopkataloga Id: 001077473
Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Stud-
ies: Theoretical and Practical Aspects (2021 : Venēcija, Itālija). Philological 
Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: Theoretical and 
Practical Aspects : international scientific and practical conference, February 26-
27, 2021 : conference proceedings / Ca’ Foscari University of Venice. — Riga ; Ven-
ice : Baltija Publishing, 2021. — 222 lpp. : shēma ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-039-1 (brošēts).
UDK	 81(062)+82.09(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077345
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085767
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001077473
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Kopkataloga Id: 001085797
Ropa, Anastasija. Special Terminology in English : mācību līdzeklis LSPA stu-
dentiem / Anastasija Ropa, Ieva Rudzinska ; recenzenti: Iveta Boge, Uldis Švinks ; 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : [Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija], 2022.

Part 1. — 77 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [72.]-76. lpp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija latviešu valodā. — ISBN 978-9934-520-53-2 
(brošēts).

UDK	 811.111:796(075.8)

Kopkataloga Id: 001085789
Skaistkalne, Evija. Elga Sakse — ungāru kultūras nesēja Latvijā : bibliogrāfi-
ja / Evija Skaistkalne ; priekšvārda autore Mudīte Treimane ; izdevumu veidoja 
Ilze Gensberga, Inga Vovčenko ; dizains: Andrejs Lavrinovičs ; Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. — 16 lpp. : portrets ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934610042. — 
ISBN 978-9934-610-03-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  E. Sakses vecāku galvenā nodarbošanās bija tulkošana, un viņu interese par 
valodām pielipa arī meitai. Pašmācības ceļā apgūtā ungāru valoda viņai atvēra gluži citu pasauli. 
Kopš 1965. gada viņa pievērsās tikai tulkošanai un ir vienīgā ungāru valodas tulkotāja Latvijā. 
Godinot tulkotāju 85. jubilejā, 2015. gadā LNB notika viņai veltīta izstāde, kurā bija apskatāmas 
Elgas Sakses tulkotās ungāru autoru grāmatas.

UDK	 81’25(474.3)(092)(01)

Kopkataloga Id: 001076819
Ukrainian Traditions and European Innovations in the Training of Future 
Philologists (2021 : Venēcija, Itālija). Ukrainian Traditions and European Inno-
vations in the Training of Future Philologists : scientific and pedagogic internship, 
February 8—March 19, 2021 : internship proceedings / Ca’ Foscari University of 
Venice. — Riga ; Venice : Baltija Publishing, 2021. — 105 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-26-066-7 (brošēts).
UDK	 81(477)(062)+81(4)(062)

Kopkataloga Id: 001085644
Valoda — 2021. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXXI [31.] zinātnisko rakstu 
krājums = Proceedings of Scientific Readings XXXI [31] / atbildīgā redaktore 
Svetlana Polkovņikova ; redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Anatolijs 
Kuzņecovs [un vēl 9 redaktori] ; literārie redaktori: S. Meškova (angļu valoda), 
J. Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu valoda), A. Kuzņecovs 
(krievu valoda), J. Sergejeva (vācu valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 276 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 23 cm. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā 
fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXXI [31]). — Redaktori arī: Ilze Oļehnoviča, Vilma 
Šaudiņa u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu, angļu, lietuviešu, krievu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-947-9 (brošēts).
UDK	 81’1(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085797
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085789
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076819
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085644
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Kopkataloga Id: 001088445
Valoda — 2021. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXXI [31.] zinātnisko rakstu 
krājums = Proceedings of Scientific Readings XXXI [31] / atbildīgā redaktore 
Svetlana Polkovņikova ; redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Anatolijs 
Kuzņecovs [un vēl 9 redaktori] ; literārie redaktori: S. Meškova (angļu valoda), 
J. Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu valoda), A. Kuzņecovs 
(krievu valoda), J. Sergejeva (vācu valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (278 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,04 MB. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugav-
pils Universitāte. Humanitārā fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXXI [31]). — Redaktori 
arī: Ilze Oļehnoviča, Vilma Šaudiņa u.c. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, 
angļu, lietuviešu, krievu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 
9789984149479 (kļūda).
UDK	 81’1(062)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001086057
Burtu balle : lasi pa zilbēm, raksti, krāso / Daces Brokas ilustrācijas ; balstīts 
Daces Taurītes dzejoļos. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — ISBN 978-9934-29-054-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Apgūsti lielo un mazo burtu rakstību, krāso burtus un atpazīsti zīmējumus 
jautrajā burtnīcā „Burtu Balle”! Kopā ar aktivitāšu burtnīcas tēliem burtu mācība ir aizraujoša.

UDK	 811.174(075)

Kopkataloga Id: 001085794
Malahova, Ludmila. Sporta teksti profesionālajai komunikācijai latviešu valo-
dā : mācību līdzeklis LSPA profesionālā bakalaura studiju programmā „Sporta 
zinātne” ārvalstu studējošiem / Ludmila Malahova ; recenzenti: Dr.sc.admin. Ive-
ta Boge, Inta Budviķe ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija, 2022. — 49 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 47.-48. lpp. — ISBN 978-9934-520-52-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis paredzēts LSPA sporta zinātnes 3. studiju gada ārzemju 
studentiem. Atbilstoši studiju kursa programmai atlasīti un apkopoti teksti par sportu, treniņa 
procesu, sacensībām, olimpiskajām spēlēm un izstrādāti dažādi līmeņa vingrinājumi, kuri ļaus 
pārbaudīt izpratni par tekstu un pilnveidot latviešu valodas zināšanas.

UDK	 811.174’243(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085794
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82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001085607
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krā-
jums / sastādītājas: Maija Burima, Rudīte Rinkeviča ; krājuma zinātniskā kolēģi-
ja: Dr.philol. Maija Burima, Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr.philol. Rudīte 
Rinkeviča [un vēl 12 redaktori] ; angļu teksta redaktore Sandra Meškova ; latviešu 
teksta redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; ievads: Maija Burima, Rudīte Rinkeviča, 
Sandra Meškova ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu lite-
ratūras un kultūras katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmis-
kais apgāds „Saule”, 2021.

XXI [21], Dzīves rakstība — I. — 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — „ISSN 2243-6960”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu, angļu un vācu valodā, ievads, kopsavilkumi un satura 
rādītājs latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-948-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zinātnisko rakstu krājuma „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 
problēmas” 21. laidiens veltīts pētījumiem par dzīves rakstību. Pateicoties dzīves rakstības pla-
šajām tekstveides iespējām un poētiskajiem līdzekļiem, tā ieņem stabilu vietu mūsdienu lite-
ratūrzinātnē. Jēdziens „dzīves rakstība” apzīmē daudzveidīgu žanrisko spektru, kas centrēts uz 
dzīvi vai dzīves posmu, ietverot memuārus, biogrāfiju, dienasgrāmatu, vēstules, autobiogrāfisku 
daiļliteratūru, emuārus utt.

UDK	 82.09(082)+821.174.09(082)+008(082)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001087385
Deja, Anna. Fandoms : romāns / Anna Deja ; redaktore Gundega Blumberga ; 
no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; vāka dizains: Kima Abramova. — 
Rīga : Pētergailis, [2022]. — 380, [3] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Fan-
dom. — ISBN 978-9984-33-547-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vijolīte, viņas draudzenes un brālis dodas uz komiksu saietu, nespēdami vien 
sagaidīt tikšanos ar iemīļoto aktieri, kurš tēlo galveno lomu „Karātavu dejā”. Ar aktieri viņi satie-
kas, bet dažu minūšu laikā viss pavēršas negaidītā virzienā. Jaunieši paši nesaprotamā veidā ir 
iekļuvuši sagrozītās pasaules lamatās. Galvenajā lomā nu ir jāiejūtas Vijolītei, bet vai viņa to spēs? 
Vai viņa īstenos scenāriju un atvedīs četrotni mājās? Dažkārt fantāzija un stāsti izvēršas pārlieku 
reāli. Arī tādi, kuru sākums meklējams gluži parastā skolas prezentācijā par mīļāko grāmatu.

UDK	 821.111-93-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001086876
Kīzs, Daniels. Puķes Aldžernonam : romāns / Daniels Kīzs ; no angļu valodas 
tulkojusi Māra Poļakova ; Arņa Zariņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simso-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 302, [1] lpp. ; 20 cm. — „Romāns — prestižo 
„Hugo un Nebula” balvu laureāts”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Flowers for 
Algernon. — ISBN 978-9934-31-083-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Čārlijs Gordons pošas ceļā, kuru vēl neviens nav gājis. Viņa IQ kopš dzim-
šanas ir ļoti zems, tādēļ viņš ir ideāls materiāls eksperimentālai ķirurģiskai operācijai, ar kuru 
zinātnieki cer attīstīt viņa prāta spējas. Šī metode ar spožiem panākumiem pārbaudīta eksperi-
mentā ar laboratorijas peli, vārdā Aldžernons. Operācija ir veiksmīga, un jau drīz Čārlijs prāta 
spēju ziņā pārspēj pašus ārstus. Viss liek domāt, ka šis eksperiments nozīmē grandiozu revolūci-
ju zinātnē. Taču Aldžernons pēkšņi sāk regresēt. Vai tas pats notiks ar Čārliju?

UDK	 821.111(73)-311.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087385
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086876
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821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001083759
Taunzenda, Džesika. Dobvidus: Moriganas Kraukles medības / Džesika Taun-
zenda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; literārā redaktore Lilita Vīksna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (578 lp., PDF) : ilustrācijas ; 12,7 MB. — (Nekadbija / Džesika Taun-
zenda ; 3. grāmata). — Oriģinālnosaukums: Hollowpox. The Hunt for Morrigan 
Crow. — ISBN 978-9934-29-029-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Morigana ir pierādījusi uzticību elitārajai Brīnamainajai biedrībai, pirmo rei-
zi mūžā ieguvusi īstus draugus, un viņai beidzot ir ļauts apgūt neparasto un bīstamo Brīnamkales 
maģiju. Taču Nekadbijā sāk plosīties savāda slimība, kam pakļauti Brīnzvēri. Moriganas iemīļotā, 
parasti tik jautrā pilsēta slīgst bailēs un neziņā, un meitene drīz vien saprot, ka tieši viņai būs 
jāatrod zāles, lai izglābtu savus draugus un Nekadbiju no vēl nebijušām briesmām.

UDK	 821.111(94)-93-31+821.111(94)-312.9

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001086055
Volunds, Eliass. Rokasgrāmata supervaroņiem / Eliass un Agnese Volundi ; at-
bildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; tulkojums latvie-
šu valodā: Pēteris Jankavs. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022].

2. daļa, Sarkanā maska. — 94, [1] lpp. ; ilustrācijas ; 22 cm. — (Rokasgrāmata 
supervaroņiem / Eliass un Agnese Volundi). — Tulkots no zviedru valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Handbok för superhjältar. 2, Röda masken. — ISBN 978-
9934-29-053-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līsa ir apguvusi superspēju pamatus, un varonis sarkanajā maskā jau kļuvis 
pazīstams visā pilsētā. Taču ikdienā tas meitenei nepalīdz — skolā viņa jūtas tikpat vientuļa kā 
parasti. Tomēr Līsa nepadodas. Pilsētai Sarkanā maska ir nepieciešama, tāpat kā pašai Līsai.

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1(494)  Šveiciešu literatūra itāļu valodā

Kopkataloga Id: 001086041
Facioli, Andrea. Kalnu klusums : romāns / Andrea Facioli ; no itāļu valodas tul-
kojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze 
Brēmere ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 442, [5] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Oriģināl-
nosaukums: La Sparizione. — ISBN 978-9934-29-051-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šveice, Lugāno ezera piekraste — klusi kalnu ciemi un ziedos grimstošas 
pilsētas, vietas, „kur nekas tāds nenotiek”. Arī pusaudze Natālija bauda vasaras brīvlaiku, satiekas 
ar draudzenēm un apdomā, kurā augstskolā studēs, taču pēc tēva nāves pār viņas pasauli nogrūst 
baisu atklāsmju lavīna. Natālija vairs neko nesaprot, vārdi zaudē jēgu, viņa nespēj runāt. Saskār-
ies ar meitenes nelaimi, arī Elija Kontīni vairs nespēj turpināt mierīgo dzīvi dabas vidū. Bijušais 
detektīvs sāk šķetināt notikumu virkni.

UDK	 821.131.1(494)-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001078411
Маллоу, М. Р. Пять баксов для доктора Брауна : роман / М.Р. Маллоу ; ху-
дожник Анастасия Балатенышева ; редактор Елена Соковенина ; обложка: 
Анастасия Балатенышева, Уна Андерсоне. — Рига : Эдвенчер Пресс, 2021.

Книга 6, Венский стул для санитарного инспектора. — 1 tiešsaistes re-
surss (ePUB) ; 953,40 KB. — ISBN 978-9934-536-33-5 (ePUB).

UDK	 821.161.1-31(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086055
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078411
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001080416
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur-
rent Issues in Research of Literature and Culture : scientific journal / redakcijas 
kolēģija: Dr.philol. Anita Helviga, Dr.philol. Ieva Ančevska, Dr.philol. Māra Grudu-
le [un vēl 14 redaktori] ; redaktores: Sigita Ignatjeva, Elza Ozola, Paula Sekača ; 
priekšvārds: Anita Helviga ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — 
Liepāja : LiePA, 2022.

27. — 1 tiešsaistes resurss (364 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 7,00 MB. — Redaktori arī: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.habil.philol. 
Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kas-
tiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.philol. Edgars 
Lāms, Dr.art. Vēsma Lēvalde u.c. — Virstitulā arī: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, Vītauta Dižā 
universitāte. — ISSN 2500-9508 (iespiests), ISSN 2661-5541 (digitāls). — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu 
valodā, daži raksti angļu un lietuviešu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu 
valodā.

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājuma 27. numura struktūru veido piecu visai brīvi veidotu nodaļu 
kompozīcija — „Dzejas vārds: skaņa, kopskaņa, pēcskaņa”, „Kultūrprocesi: tendences, recepcija, 
rezonanse”, „Teātris un deja: virzība un attīstība”, „Vārds un teksts: laikmeta un vides atspulgs” un 
„Ekrāna māksla un digitālā vide: mantojums, meklējumi, iespējas”. 2022. gada izdevumā iekļauti 
34 autoru 26 raksti. 

UDK	 821.174.09(082)+821.174(092)(082)+82.09(082)+ 
	 +811.174(082)+79(082)+78(082)

Kopkataloga Id: 001086776
Bauere, Inguna. Doroteja. Izredzētā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka di-
zains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 350, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Vāka noformējumam izmantots Marčello Bačia-
relli gleznotais Kurzemes hercogienes Dorotejas portrets. — ISBN 978-9934-0-
9956-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņa bija skaista un talantīga. Kurzemes augstāko aprindu ballēs viņas pus-
māsa Šarlote izcēlās kā graciozāka dejotāja, taču skatītāju aplausi tika mazajai un piemīlīgajai 
Dorotejai. Anna Šarlote Doroteja fon Mēdema dzimusi 1761. gadā Mežotnē, kur viņas tēvs ap-
saimniekoja nolaistu muižu. Kad jaunavai tuvojās astoņpadsmitais gads, viņā ieskatījās hercogs 
Pēteris fon Bīrons — daudz vecāks, šķīries, vairāku ārlaulības bērnu tēvs. Likumīgu mantinieku 
Bīronam nebija, un šīs laulības galvenais uzdevums bija pēcnācēju radīšana. Kā no zila gaisa klēpī 
iekritusī milzu bagātība un hercogienes tituls žilbināja. Tikai pēc laika, kad piedzima trīs meitas 
un beidzot arī troņmantnieks, kurš agri nomira, Dorotejas rozā sapņu burbuļi saplīsa, un sekoja 
sāpīga vilšanās.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001087828
Bērziņa, Irēna. Saulrietu spēles mākoņos : romāns / Irēna Bērziņa ; vāka dizaina 
izstrāde: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2022. — 207 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-026-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šeit viss ir kopā — prieks un sajūsma, vienaldzība un sāpes, neticība un izmi-
sums. Arī mīlestība. Un pāri visam ir piedošanas spēks. Jo katrs vēlas būt laimīgs. Grāmatas varo-
ņu — Meldras, Sandras, Alfa un Ervīna vēlme ir tieši tāda — būt laimīgiem. Bet izrādās, ka dzīvē 
tas nemaz nav tik viegli īstenojams. Ir jāmācās ieklausīties sevī, nekrāt aizvainojumu, piedzīvot 
skumjas un zaudējumu sāpes, saglabājot siltu un līdzjūtīgu sirdi.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001080416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087828
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Kopkataloga Id: 001086047
Bula, Rolanda. Fantoma lieta : romāns / Rolanda Bula ; Emīla Garjāņa vāka di-
zains ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šul-
ce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 315, [2] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas 
Mediji). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290497. — 
ISBN 978-9934-29-048-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Fantoma lieta” ir ceturtais romāns par izmeklētājiem Asnāti Griezi un Juri 
Zvirbuli. Šoreiz viņiem tiek uzdota lieta, kas izskatās pēc pašnāvības. Kaut arī nav nekādu pie-
rādījumu, abu pieredze liek domāt, ka tā tomēr varētu nebūt bijusi pašnāvība. Taču kam gan 
ievajadzējies nogalināt Parīzē strādājošo Bellu Lielezeru, kurai Latvijā nav ne īsti draugu, ne ie-
naidnieku? Kas vispār bija trauslā sieviete, kura tika atrasta mirusi mājā, kuru grasījās pirkt?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001087368
Dievietei : dzejas izlase / Rihards Kalnmals, Ērika Strole, Uldis Josts, Aiva Berg-
sone, Guntis Laimiņš, Vēsma Mateviča, Česlavs Noviks, Gunta Grietēna, Ints 
Kalns, Biruta Kāpostiņa, Romāns Valters, Laila Mūrniece, Madara Zvaigznīte, Jā-
nis Smans, Ligita Zvirbule, Liliāna Kalve, Modris Mūris, Ina Anševica, Elvijs Kal-
niņš ; vāka un nodaļu ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — [Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2022]. — 243 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — Autori uzrādīti tekstā. — ISBN 
978-9934-28-048-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001084093
Dievietei : dzejas izlase / Rihards Kalnmals, Ērika Strole, Uldis Josts, Aiva Berg-
sone, Guntis Laimiņš, Vēsma Mateviča, Česlavs Noviks, Gunta Grietēna, Ints 
Kalns, Biruta Kāpostiņa, Romāns Valters, Laila Mūrniece, Madara Zvaigznīte, Jā-
nis Smans, Ligita Zvirbule, Liliāna Kalve, Modris Mūris, Ina Anševica, Elvijs Kal-
niņš ; vāka un nodaļu ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — [Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (242 lp., PDF) : ilustrācija ; 20 cm. — Autori 
uzrādīti tekstā. — ISBN 978-9934-28-049-8 (PDF).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001087375
Dobroze, Agnese. Dārzs, kurā ieplūst gaisma : stāsti / Agnese Dobroze. — [Ķe-
kavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 50 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-28-057-3 (iesiets).
UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001086882
Gailīte, Anna Skaidrīte. Alīna: likteņa celtā un likteņa gremdētā / Anna Skaid-
rīte Gailīte ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Māra Rune. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 311, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-1785-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2008. gadā autores rokās nonāca kādas sievietes dienasgrāmatas, kas pie-
zīmēs un fotogrāfijās dokumentēja viņas dzīvi 88 gadu garumā. Apbrīnojama dzīve, kurā bija 
viss — nabadzīga bērnība, sapnis par skatuvi, tā piepildīšanās Beļģijā, popularitāte un vīriešu 
pielūgsme. Tapa dramatisks vēstījums par skaistas un talantīgas sievietes Alīnas Antevičas dzīvi 
gandrīz visa 20. gadsimta garumā, ietverot Latvijas brīvvalsts laiku, skaistos radoša darba un 
mīlestības piesātinātos jaunības gadus Beļģijā, padomju totalitārās sistēmas nežēlīgos līčločus 
un dzīvi Latvijā pēc Atmodas.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086047
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087368
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086882
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Kopkataloga Id: 001085725
Irbe, Aivars. Mani dzīves stāsti / Aivars Irbe ; mākslinieciskais noformējums: 
Māra Ranka. — [Siguldas novads] : Autorizdevums, 2022. — 279 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 31 cm.

A n o t ā c i j a :  Daiļdārznieks, selekcionārs, Latvijas dārzkopju Puķu draugu saieta organi-
zētājs un vairāku grāmatu autors Aivars Irbe uzrakstījis atmiņu grāmatu „Mani dzīves stāsti”. 
Tikai tas ir atmiņu vērts, kas uz papīra uzrakstīts un izlasāms. Laiks steidzas, uz daudzas agrāk 
izteiktās domas ir mainījušas savu nozīmību, tomēr tās ir neizdzēšami ievērptas dzīves kamolā, 
un tā ir viņu vieta.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001086864
Jansone, Ilze. Insomnia : romāns / Ilze Jansone ; literārais konsultants Guntars 
Godiņš ; mākslinieki: Sarmīte Māliņa un Oskars Stalidzāns. — Rīga : Dienas Grā-
mata, [2022]. — 205, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-847-30-6 (iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a :  Romāns ir smalks attiecību zīmējums, neliekuļots pārdzīvojums, kas vēsta 
par divu sieviešu iemīlēšanos. Būtisku lomu spēlē ne tikai mīlestība, bet arī galvenās varones, 
teoloģijas studentes, domas par reliģiskajām pieredzēm un reliģisko tekstu, kanonu attiecībām ar 
cilvēka domas brīvību. Svarīgu un sāpīgu attiecību beigas rada cilvēkā „insomnia” — bezmiegu ar 
nemitīgu iekšējo monologu, vainas apziņu, neziņu, jūras bēguma un budistiskā tukšuma sajūtu, 
pēc kuras nāk jauns paisums.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001086540
Kampara, Inta. Svilpaunieces : dzeja / Inta Kampara ; redaktors Jānis Rokpelnis ; 
sastādītājs Sergejs Moreino ; māksliniece Agnese Rudzīte. — [Balvu novads] : Li-
teratūras kombains, [2022]. — 92 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — (Pierobeža). — Re-
surss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-8865-
9-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieces, kas dzīvo starp „daudziem kokiem, plašiem klajumiem” un spo-
žām, savdabīgām dzejiskām pasāžām un atklāsmēm, kādas paveras vien laivojot alku, ilgošanās, 
impulsa refleksiju spožajā un skaudrajā mistrojumā — I. Kamparas debijas dzejas krājums ir 
īpašs dzejas vēstījums, vispirms eksistenciāls, taču arī semantisks, jo dzejas varone pārsvarā at-
rodas tēlaini un priekšmetiski bagātā vidē, nereti uz šauri kadrēta fona, kas tikai ļauj nojaust 
dzīves kā labirinta eksistenci.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001087388
Kļaviņa, Indra. Roterdamas raibās rindiņas jeb viens gads latviešu studenta dzī-
vē tālu no mājām / Indra Kļaviņa. — [Talsi] : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. — 
251 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-513-54-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tā ir dienasgrāmata, kas tapusi pirms 22 gadiem, kad Indra Kļaviņa studēja 
Nīderlandē. Šobrīd studijas ārzemēs ir pašsaprotama lieta, bet tobrīd tas bija īpašs gadījums. 
Autore studēja pilsētvadības un pilsētattīstības jautājumus. Pusotru gadu dzīvojot Roterdamā, 
viņa apzinīgi katru dienu rakstīja dienasgrāmatu. „Tās nedēļas apkopojumu es sūtīju saviem vis-
tuvākajiem cilvēkiem uz Latviju. Citam e-pastos, kam jau bija e-pasti. Un mammai ar tēti tādās 
izdruku vēstulēs. Un tad viņi arī zināja, kā man klājas tajā pusē. Šobrīd izlasot, liekas, nu, diezgan 
tāds raibs tas gads ir bijis. Interesanti varbūt padalīties ar kādiem citiem ļaudīm”.

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085725
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086864
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087388
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Kopkataloga Id: 001086818
Koroševskis, Arnis. Lielais noliedzējs : monogrāfija / Arnis Koroševskis ; re-
cenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Anita 
Rožkalne ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; 
izdevuma redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : 
Dienas Grāmata, [2022]. — 534 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 22 cm. — (Es esmu… Andrejs Upīts). — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 510.-[527.] lpp. zemsvītras 
piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-595-54-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andrejs Upīts ir viens no ražīgākajiem un arīdzan nozīmīgākajiem latviešu 
rakstniekiem. Tomēr mūsdienās tiek pieminēti tikai daži populārākie darbi. Upīša talants bija 
dzīvs, kamēr tam bija ļauts brīvi nostāties „pret”. Laikā, kad visi „par” un „pret bija nolikti priekšā, 
rakstnieks pārvērtās „ar rūgtu žulti iebalzamētā literatūras mūmijā”, ko apstrīdēt nedrīkstēja. 
Viņa dzīves traģēdija bija stūrgalvīgajā vēlmē būt par sociālu (un vēlāk — sociālistisku) rakst-
nieku, un varbūt tieši tāpēc pēdējām paaudzēm ir visai vāja nojausma par A. Upīša ieguldījumu 
latviešu literatūrā.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 001086052
Krekle, Maija. Atraitnes dēls : Plūdoņa jūtas un dziņas : romāns / Maija Krekle ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; atbildī-
gā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 251 lpp. ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 978993429040. — 
ISBN 978-9934-29-039-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir 1895. gada rudens. Liezēres skolā darbā tiek pieņemts jauns skolotājs — 
Vilis Lejenieks. Tikko 21 gadu vecais jauneklis ar pseidonīmu Plūdons sarakstījis un ieraudzījis 
publicētas savas pirmās dzejas, un tās līdz ar pašu autoru atradušas ceļu uz vietējās saimnieces 
Annas Melbārdes sirdi. Bet jaunajam skolotājam sirdī iekritusi saimnieces meita, vēl pavisam 
skuķēns, par pašu divreiz jaunākā Elfrīda — Frīdija. Un abi sazvērēsies cerībā, ka pieaugusi Frīdi-
ja piekritīs kļūt par Viļa sievu, neiedomājoties, ka ar šo lēmumu nolemj sirdssāpēm apkārtējos…

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001087357
Liberte, Daiga. Es esmu, lai būtu! : dzeja / Daiga Liberte, dzeja un ilustrācijas ; 
vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 
286 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-28-050-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001087355
Ludbārža, Indra. Dvēseles akordi : dzeja / Indra Ludbārža ; ilustrācijas: Inga 
Zvirgzdiņa. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 197, [8] lpp. : ilustrāci-
ja ; 21 cm. — ISBN 978-9934-28-058-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001087840
Lūsiņa, Signe. Senā torņa noslēpums : stāsts / Signe Lūsiņa ; ilustratore Elvisa 
Gabrāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-30-023-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsta galvenie varoņi ir trīs vienpadsmitgadnieki, kuri dzīvo Jelgavā. Pavi-
sam nejauši, rokot sliekas copei, viņi atrod senu lādīti, un ar to arī sākas visi notikumi. Izrādās, 
ka Hugo, Silvestrs un Alberts ir atraduši to, ko meklē pats Kurzemes hercogs, kurš jau simtiem 
gadu ir miris. Viens mīklains notikums pēc otra, tie mudina puikas ātrāk atrisināt šo noslēpumu, 
lai pārtrauktu mistisko notikumu sēriju. Iesaistot noslēpuma atklāšanā arī pieaugušos, mīkla tiek 
atminēta, vismaz viņiem tā šķiet.

UDK	 821.174-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087357
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087840
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Kopkataloga Id: 001087378
Mazure, Baiba. Dārgakmeņu spēks / Baiba Mazure. — [Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2022]. — 20 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-28-054-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001087386
Remess, Andžils. Kur dvēsele cēlās spārnos : bohēma Liepājas krogos / Andžils 
Remess ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Dace Kraule. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 155, [4] lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-29-036-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  No sendienām izkāpuši Liepājas traktieri un kneipes, zabegalovkas un kaba-
ki, kafejnīcas un restorāni, vīnūži, šeņķi un krogi — vienalga, kā saucam vietas, kur dvēselei pa-
celties spārnos. Maltīšu un dzērienu piedāvātavas allaž bijušas aicinošas. Ne tikai ieturēties, bet 
arīdzan mundrināties. Andžils Remess, būdams radošs praktiķis Liepājas cienātavās un „Vāgūzī”, 
sniedz gan pētniecisku atskatu, gan tēlaini uzbur līdzgaitās piedzīvoto.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001087390
Rūmnieks, Valdis. Kā smaržo vārdi / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Rihards Del-
vers. — [Rīga] : NT Klasika, [2022]. — 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-8908-9-5 (iesiets).
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001087818
Segliņa, Inguna. atrast pazaudēto sevi : domugraudi / Inguna Segliņa. — Rīga : 
Ezerrozes grāmatas, 2022. — 200 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-025-7 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Šajā sarežģītajā laikā mēs nereti jūtamies pazaudējušies. Mūžīgajā skrējienā, 
steigā, aizņemtībā, ziņu un informācijas plūsmā mēs pazaudējam sevi, savus sapņus un mērķus. 
Mēs bieži esam nevērīgi, neuzmanīgi un nepateicīgi, mēs nepārtraukti kaut ko meklējam, pēc 
kaut kā tiecamies, kaut ko baidāmies nokavēt vai palaist garām. Mēs dzenamies pēc saules zaķīša, 
un tā palaižam garām vissvarīgāko — sevi un dzīvi. Šī grāmata nav jāuztver kā pamācība. Atrast 
pazaudēto sevi — tas ir aicinājums… apstāties, padomāt un ieklausīties sevī.

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 001086901
Seile, Arta. Kaķi un es jeb ko sagaidīt no kopdzīves ar kaķiem / Arta Seile, teksts, 
ilustrācijas, grāmatas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-9781-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katram skaidrs, ka mēs, cilvēki, esam radīti kaķu dēļ. Aprūpēt kaķus — tā 
ir mūsu eksistences augstākā jēga. Jebkurš priekšmets, ko iegādājamies, ir paredzēts kaķu iz-
klaidei: vai tas būtu dators vai mežģīņu aizkari, vai puķupods ar gumijkoku. Ikviena mēbele ir 
domāta kaķu ērtībai. Mēs dzīvojam pie kaķiem, nevis viņi — pie mums. Kāpēc mēs ļaujamies 
šādai pasaules kārtībai? Jo uz planētas nav neviena valdzinošāka, mīļāka un amizantāka radījuma 
par kaķi.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087378
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087386
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087390
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086901
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Kopkataloga Id: 001087674
Sviklāns, Jānis. Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara ro-
māns ; 2022/5 (275)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934290565. — ISBN 978-9934-29-055-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Liela daļa 21. gadsimta cilvēku dzīves paiet sociālajos tīklos — šeit mēs satie-
kam draugus, apmaināmies viedokļiem, meklējam palīdzību un arī izlejam sakrājušos žulti. Ro-
māna galvenais varonis Agris sociālajos tīklos pavada gandrīz visu dienu. Darbs šķiet garlaicīgs, 
tam trūkst prestiža, un arī atalgojums neļauj dzīvot tā, kā gribētos. Ar draugiem īstas saskaņas 
nav, un atrast meiteni šķiet gandrīz neiespējamā misija. Toties Facebook ļauj radīt ne tikai vienu, 
bet pat vairākas šķietami veiksmīgas, pašpārliecinātas un ietekmīgas personības.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001083757
Šulce, Dzintra. Caurvējš : stāsts / Dzintra Šulce ; mākslinieks Emīls Garjānis ; 
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 6,8 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934158926. — ISBN 978-9934-15-893-3 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Šis ir stāsts par meklēšanu. Ranta veiksmīgi sapelnījusi naudu, atgriezusies 
mājās, lai kopā ar brāli beidzot sāktu saimniekot pēc savām iecerēm. Rantai nekad nav bijis ideālu 
vecāku, gadiem ilgi viņa samierinājusies ar slepenas mīļākās lomu, klusībā glabājot sapni par 
īstu ģimeni. Nu Rantai jāatgriežas bērnības vasarās Āgenskalnā, jāatdzīvina atmiņas par pirmo 
mīlestību. Viņu aicina, viņa liktenīgi piekrīt. Vara, nauda un popularitāte. Līdzcietība, godīgums, 
jūtas, aprēķins un nodevība. Ko izvēlēties, ko paturēt, ko aizstāvēt?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001083733
Upīte, Ilze. Galējības labirintos : romāns / Ilze Upīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 4,13 MB. — (Va-
kara romāns ; 2021/11 (269)). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934159961. — ISBN 978-9934-15-997-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Ja Sofija un Ernests tajā pievakarē nebūtu nejauši Makdonaldā atklājuši, ka 
abiem ir pilnīgi vienāds un visai neparasts veids, kā ēst burgerus… Ja nebūtu noskaidrojies, ka tā 
nav abu vienīgā līdzība… Ja viņu mīlasstāsts nebūtu attīstījies tik strauji… Taču viss notiek tieši 
tā, un nu atliek tikai noskaidrot, kas liktenim padomā, abus savedot kopā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001083671
Zīle, Monika. naktsgrāmata : pamodinātu atmiņu balsis : stāsti un pastāsti / Mo-
nika Zīle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; 
redaktore Dzintra Zālīte — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 2,21 MB. — ISBN 978-9934-15-967-1 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  „Naktsgrāmata” ir autores atmiņu stāsti — spridzīga latgaliska kolorīta pie-
pildītās bērnības un jaunības ainas, darba gadu notikumi, līdzcilvēku uzticētie personiskie pār-
dzīvojumi. Katra epizode atklāj laikmetu un autores precīzi novēroto un raksturoto cilvēka dabu. 
Bērnības garšas un neaptveramie raduraksti, romantika un mistika, staigājošs slīkonis un viena 
vakara līgavainis Maskavā — gribi tici, gribi netici! Bet it viss ir balta vai, pareizāk sakot, raibu 
raibā patiesība, tik intriģējoša, ka ne atrauties…

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083733
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083671
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821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001086045
Kivirehks, Andruss. Vīrs, kas zināja čūskuvārdus : romāns / Andruss Kivirehks ; 
no igauņu valodas tulkojusi Zane Balode ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; re-
daktore Eva Mārtuža ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 493, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Mees, 
kes teadis ussisõnu. — ISBN 978-9934-29-050-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lēmets uzaudzis starp meža ļaudīm, kas vēl atminas laikus, kad igauņi bijuši 
vareni un pārtikuši un Ziemeļu Rupucis tos sargājis no visiem ienaidniekiem. Taču pasaule mai-
nās, un līdz ar to arī cilvēku vērtības. Lēmets kļūst par pēdējo, kurš vēl māk senos čūskuvārdus… 
Autors romānā saaudis vēsturiskos un mitoloģiskos motīvus, izveidojot krāšņu un simbolisku 
stāstu, kas neatstāj lasītāju vienaldzīgu.

UDK	 821.511.113-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086045
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 001078878
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Ar-
heoloģijas sekcija. Arheoloģija Baltijā 21. gs. sākumā: jaunākie pētījumi, aktuālās 
diskusijas un mūsdienu izaicinājumi : Latvijas Universitātes 80. starptautiskās 
zinātniskās konferences Arheoloģijas sekcija : referātu kopsavilkumi / sastādītāji 
un ievada autori: Dr.hist. Andris Šnē, Elīna Guščika, Mārcis Kalniņš, Vanda Vi-
socka. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : 
ilustrācija ; 1,120 KB. — Konference 2022. gada 18. februārī LU Vēstures un filozo-
fijas fakultātē Rīgā, Latvijā (tiešsaistē). — Bibliogrāfija tēžu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu valodā. — ISBN 
978-9934-23-563-4 (PDF).
UDK	 902(474)(062)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001087387
Denčiks, Aldis. Ciemu ciems Pļavciems / Aldis Denčiks, Elmārs Šmelte. — Tal-
si : Aleksandra Pelēča lasītava, [2022]. — 175 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, 
portreti ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-513-56-5 
(iesiets).
UDK	 908(474.324)

91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 001087777
Eniņa, Zane. Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 120 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma 
un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa, teksts, fotogrāfijas ; Lindas Kraules 
vāka dizains ; redaktore Aija Balcere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 301 lpp., 
64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-31-044-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zanes Eniņas otrā grāmata vēsta par ceļojumu ar auto, četros mēnešos šķēr-
sojot Kanādu un ASV. Lasītāji varēs piedzīvot atkalredzēšanos ar vairākiem grāmatas „Nekaunī-
gais pingvīns” varoņiem un kopā sēdēt kempingos ar karstu ogļu pannu zem krēsla, šķērsot zie-
meļu polāro loku, ķert foreles un kalnu skatus, kā arī iepazīties ar lāčiem un citiem ceļabiedriem. 
Lielāko daļu no teju 80 valstīm Zane ir apceļojusi vienatnē ar mugursomu plecos, bet šoreiz viņa 
ceļo kopā ar humora pilno franču kulinārijas entuziastu kanādieti Rafaēlu.

UDK	 913(739.8)

Kopkataloga Id: 001087305
Krēsliņš, Žigimants. Žiga ceļojumi / teksts, fotogrāfijas: Žigimants Krēsliņš ; 
ģeogrāfisko karšu izstrāde: Andris Sitko. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 
[2022]. 

Fēru salas un Islande pāris mēnešos. — 383 lpp. : ilustrācijas, karte ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-28-051-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fēru salas un Islande neatstās vienaldzīgu nevienu. Brauciens ar savu trans-
portu, nakšņošana tur, kur to īsti nevar darīt, mazgāšanās aukstā ūdenī, prāmji, kalni, ūdenskri-
tumi un nebeidzami piedzīvojumi. Ceļā sastaptie cilvēki, pārpratumi, smiekli, sajūsma, pārdomas 
un smalkais humors pavadīs jūs arī šajā grāmatā. Divi mēneši ļāva autoram iepazīt šo neaprakstā-
mi skaisto pasaules nostūri arī no skatu punkta, kas parasti nav iespējams.

UDK	 913(491.1)+913(491.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087305
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001085698
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēsture: avoti un cilvēki = 
History: Sources and People : Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
Vēstures katedras zinātnisko rakstu krājums / redkolēģija: Irēna Saleniece (at-
bildīgā redaktore), Ēriks Jēkabsons, Tatjana Kuzņecova [un vēl 8 redaktori] ; lite-
rārās redaktores: Jana Butāne-Zarjuta, Anatolijs Kuzņecovs, Sandra Meškova. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021.

XXIV [24]. — 306 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Redaktori 
arī: Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns u.c. — „ISSN 
1691-9297”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu vai lat-
viešu valodā.

UDK	 94(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001087535
Reinsone, Sanita. Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā / 
Sanita Reinsone ; ar Ineses Dreimanes pēcvārdu un komentāriem ; recenzen-
ti: Dr.soc. Baiba Bela, Dr.hist. Ritvars Jansons ; redaktore Gundega Blumberga ; 
mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 363, [1] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Bibliogrāfija piezīmēs: 359.-[364.] lpp. — ISBN 978-9984-887-82-1 
(iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a :  Otrā pasaules kara beigas Latvijā mieru neatnesa — gluži pretēji, te sākās 
jauns karš, kas dramatiski pārmainīja dzīvi daudziem cilvēkiem un viņu ikdienā ienesa teroru un 
bailes. Meži un purvi kļuva par militāras pretošanās vietu un reizē pajumti tūkstošiem cilvēku. 
Mežs kļuva par politisku jēdzienu, nepakļaušanās un pretstāves apzīmējumu. Sieviešu piedzīvo-
tais mežos un purvos nacionālo partizānu kara laikā līdz šim ir bijusi neizzināta Latvijas vēstures 
lappuse.

UDK	 94(474.3)”1947/1954”-055.2(093.3)+323.26(474.3)-055.2”1947/1954”

Kopkataloga Id: 001087382
Zandarts, Jānis. Aculiecinieka stāsts : Nurmuiža, Strazde, Talsi, Berlīne, Pēter-
burga, Jelgava, Pleskava, Petrograda, Rīga / Jānis Zandarts ; redaktors Zigurds 
Kalmanis ; konsultācijas un precizējumi: Antra Grūbe. — Talsi : Aleksandra Pelē-
ča lasītava, [2021]. — 359, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — Mašīnrakstā 
sagatavotu manuskriptu trīs burtnīcās novadpētniecībai nodeva kolekcionārs 
Aivars Cimmermanis. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
513-55-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apskatīts laika posms no 19. gs. beigām līdz 20. gs. sākumam. Grā-
matas sākums iezīmē Engures ezera apkārtnes iedzīvotāju dzīvi, tiek aprakstīti amatniecības 
paņēmieni, muižkungu attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. Stāstīts par Talsu vēsturē nozīmīgu 
notikumu — 1905. gada revolūciju un iesaistītājām personām. Jānis Zandarts stāsta par sevi, savu 
ģimeni un sastaptajiem ļaudīm, par notikumiem, kas ietekmējuši viņa dzīves ritumu.
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